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«Doświadczenie wymiany transnarodowej 
i nauka jaka z niej wynikała dla mnie, 
jako zastępcy burmistrza, rzeczywiście 
wpłynęły na sposób w jaki wykonywałam 
swoją pracę. Przyczyniło się to do 
poprawy naszej polityki rozwoju miasta. 
Było to również wspaniałą okazją do 
rozwinięcia aktywnego dialogu pomiędzy 
szczeblami lokalnym, regionalnym 
i europejskim.»
Angels Chacon, 
Igualada, Hiszpania

«Dzięki współpracy 
z siecią URBACT udało 
nam się wymienić dobrymi 
praktykami z miastami z 
całej Europy. Wzmocniliśmy 
również nasze zdolności 
do rozwiązywania 
kluczowych problemów, 
pracując na przyład nad 
wspieraniem kreowania 
miejsc pracy. Miasta mogą 
wiele ulepszyć poprzez 
zintegrowanie swoich polityk 
i opierając się na podejściu 
partycypacyjnym. Na tym 
polega metoda URBACT!»
Daniel Garnier, 
Basingstoke, UK

URBACT współfinansuje około 15 Sieci Wdrażania, aby usprawnić w 
miastach realizację zintegrowanych strategii i planów działania. Dzięki 
Sieciom Wdrażania miasta będą mogły podjąć współpracę nad znalezieniem 
praktycznych rozwiązań kluczowych wyzwań, przed którymi stoją:

Zaproszenie  
do składania 
wniosków
22 marca -
22 czerwca 2016 r.
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Miasta posiadające  
zintegrowaną 

strategię miejską/plan 
działania nakierowane 

na rowiązanie kluczowych 
problemów wraz z 

zabezpieczeniem finansowym 
dla rozpoczęcia wdrożenia 

strategii/planu działania 
w trakcie trwania sieci 

URBACT.

Miasta z 
obszaru 28 państw 
członkowskich UE, 

Norwegii i Szwajcarii, w tym:
• Duże, średnie i małe 

obszary miejskie, bez limitów 
wielkości  

• Niższe szczeble samorządu 
miejskiego

• Władze metropolitalne 
& zorganizowane 

aglomeracje

«Dzielenie się doświadczeniami 
i praca z innymi miastami 
partnerskimi naprawdę 
pomogła nam w opracowaniu 
praktycznych rozwiązań dla 
wdrożenia naszej polityki 
rozwoju miasta, zarówno 
pod względem jej treści, jak 
też finansowania. Dla mnie 
jako burmistrza stanowiło to 
nieocenioną wartość dodaną.»
Dr Ferenc Kovács,  
Nyíregyháza, Węgry

PARTNERSTWO
7-9 miast partnerskich z przynajmniej 3 państw  
członkowskich i partnerskich
Jedno miasto pełniące rolę Partnera Wiodącego
Równowaga między partnerami z regionów słabiej 
rozwiniętych i regionów lepiej rozwiniętych/
przejściowych

FINANSOWANIE I ZASOBY
Całkowity budżet pojedyńczej Sieci Wdrażania 
na okres 30 miesięcy: 600 000-750 000 €
Budżet obejmuje środki z EFRR  
i wkład własny miast
• Współfinansowanie z EFRR w przypadku miast  

z regionów słabiej rozwiniętych i przejściowych: 
85%

• Współfinansowanie z EFRR w przypadku miast  
z regionów lepiej rozwiniętych: 70% 

• Współfinansowanie krajowe w przypadku miast  
szwajcarskich i norweskich: 50%

Dodatkowe środki przeznaczone na wsparcie 
EKSPERCKIE: do 127 000 €/sieć
Ciągłe wsparcie oferowane przez Sekretariat 
URBACT (narzędzia, metody, szkolenia itp.)

CZAS TRWANIA
Sieci wdrażania URBACT działają przez 30 
miesięcy. Sześć miesięcy przeznacza się na 
opracowanie projektu sieci (faza 1), a 24 miesiące 
na realizację wszelkich działań projektowych 
i przedstawienie wyników (faza 2).

URBACT UDOSKONALA POLITYKI MIEJSKIE
URBACT wspiera miasta od ponad dziesięciu lat i pomaga 
im opracowywać praktyczne, innowacyjne i zrównoważone 
rozwiązania z zakresu polityk miejskich, łączące sferę ekonomiczną, 
społeczną i środowiskową. 
URBACT osiąga swoje cele dzięki trzem typom działań: 
 • wymiana transnarodowa i uczące się sieci 
 • budowanie potencjału, 
 • kapitalizacja i rozpowszechnianie.
URBACT korzysta z zasobów i know-how, aby wzmocnić 
umiejętności miast w zakresie projektowania i wdrażania bardziej 
zrównoważonych i zintegrowanych polityk miejskich, będących 
odpowiedzią na lokalne wyzwania.

Zaproszenie do 
składania wniosków 
marzec - czerwiec 2016

Ostateczny  termin  
złożenia wniosku  
22 czerwca 2016

Zatwierdzenie 
fazy 1
Październik 2016

Zatwierdzenie  
fazy 2
Czerwiec 2017 r.

Faza rozwoju sieci  
październik 2016 - kwiecień 2017

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI,

prosimy skontaktować się z:
Kristijan Radojcic, 
Kierownik ds. usług sieciowych 
k.radojcic@urbact.eu

Wszystkie informacje dotyczące 
naboru do Sieci Wdrażania znajdują 
się na stronie internetowej  
urbact.eu/open-calls-networks

Realizacja 
działań sieciowych 
czerwiec 2017 - czerwiec 2019


