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α) Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III: 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα ∆ίκτυα Μεταφοράς 
ΣΧΕΤ: Tα υπ’αριθ.6932/3-3-2017, 39208/6-12-2016, 9990/31-3-2016, 
10954/2-4-2015, 6173/16-2-2015 έγγραφά µας 

 
 Μετά την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης URBACT III, η 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έως και 25 ∆ίκτυα Μεταφοράς για την 
περίοδο 2014 - 2020 είναι πλέον ανοικτή. Τα ∆ίκτυα Μεταφοράς είναι ένας 
από τους τρεις τύπους δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
URBACT III, µαζί µε ∆ίκτυα Σχεδιασµού ∆ράσης και ∆ίκτυα Εφαρµογής. 
Τα ∆ίκτυα Μεταφοράς εστιάζονται στην προσαρµογή και στη µεταφορά 
καθιερωµένων Καλών Πρακτικών µεταξύ των πόλεων της ΕΕ. Αυτά τα 
δίκτυα θα διευθύνονται από πόλεις που έχουν βραβευτεί ως Καλές 
Πρακτικές URBACT. 

 
1. Γενικά  
 
 Υπολογίζεται ότι το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσµού ζει στα αστικά 
κέντρα και οι πόλεις αποτελούν τους καταλύτες για την επίλυση αρκετών 
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων. Συνεπώς το 
πρόγραµµα URBACT III επενδύει πόρους στις αστικές περιοχές, στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει η Αστική Ατζέντα για την ΕΕ. Πιο 
συγκεκριµένα, για περισσότερο από µία δεκαετία, το URBACT  επενδύει σε 
δίκτυα πόλεων για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων. Το 2017 το 
URBACT θα δηµοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα νέο 
τύπο δικτύων πόλεων στη βάση της µεταφοράς καλών πρακτικών (transfer 
networks). Αυτά τα νέα δίκτυα αναγνωρίζουν το υψηλό δυναµικό 
συνεργασίας των πόλεων και της αποτελεσµατικής ανταλλαγής πρακτικών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο σχεδιασµός  αυτών των δικτύων θα 
υλοποιήσει σηµαντικά διδάγµατα από µια επιτυχηµένη σειρά πιλοτικών 
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έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετείται µια διαδικασία δύο σταδίων, το 
πρώτο εκ των οποίων είναι µια πρόσκληση για καλές πρακτικές µε δυναµικό 
µεταφοράς. Σε αυτό επικεντρώνεται η παρούσα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τις καλές πρακτικές. Στη συνέχεια (Σεπτέµβριος 2017) θα 
ακολουθήσει πρόσκληση για δίκτυα ανταλλαγών.  

 
 
2. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας URBACT III 
 
 Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού 
προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηµατοδοτείται από κοινού 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης), καθώς και από τα κράτη µέλη. Θα διαρκέσει καθ’όλη την 
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραµµα 
ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να 
αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα αστικά κέντρα 
σήµερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγµατα µε 
όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση και άσκηση αστικής 
πολιτικής στην Ευρώπη. 
 Το URBACT III σκοπεύει να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” µε την παροχή ενός µηχανισµού για τους 
φορείς εκείνους που εµπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της 
αστικής πολιτικής. Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 
που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση µιας σειράς αναδυόµενων αστικών 
ζητηµάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020). Αυτό 
θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρµογή των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020, όπου η αστική διάσταση της 
Πολιτικής Συνοχής είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη.  
Το πρόγραµµα έχει τέσσερις κύριους στόχους: 

� Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στη 
διαµόρφωση και διαχείριση βιώσιµων αστικών πολιτικών και 
πρακτικών µε ένα ολοκληρωµένο και συµµετοχικό τρόπο. 

� Σχεδιασµός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασµού των 
βιώσιµων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις πόλεις. 

� Υλοποίηση Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρµογής των 
ολοκληρωµένων και βιώσιµων αστικών στρατηγικών και σχεδίων 
δράσης στις πόλεις. 

�  ∆ιαµόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
επαγγελµατίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
έχουν αυξηµένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που 
αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειµένου να 
βελτιώσουν τις πολιτικές τους. 

Το βασικό σκέλος των δράσεων του URBACT III αποτελείται από 
διακρατικές ανταλλαγές και µαθησιακά δίκτυα. Τα διακρατικά δίκτυα του 
URBACT  (∆ίκτυα Σχεδιασµού ∆ράσεων, ∆ίκτυα Υλοποίησης ∆ράσεων και 
∆ίκτυα Ανταλλαγών) υποστηρίζουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
αειφόρων και ολοκληρωµένων αστικών πολιτικών. 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  10/1/2018 

 

 3

 
3.  Στόχος και προσδοκώµενα αποτελέσµατα της πρόσκλησης για τα 
∆ίκτυα Μεταφοράς 

 
 Το ∆ίκτυο Μεταφοράς URBACT είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής και 
εκµάθησης για τις πόλεις. Στόχος των ∆ικτύων Μεταφοράς είναι πόλεις που: 

1. Ενδιαφέρονται για τη µεταφορά µιας από τις 97 Καλές Πρακτικές του 
URBACT (http://urbact.eu/good-practices/home): 
• Για να αντιµετωπιστεί µια συγκεκριµένη πρόκληση πολιτικής µε µια 
ολοκληρωµένη και βιώσιµη αστική λύση. 
• Για να προσαρµόσουν και επαναχρησιµοποιήσουν µια δοκιµασµένη και 
αποτελεσµατική πρακτική στο περιβάλλον της δικής τους πόλης. 

2. Βραβεύτηκαν ως Καλές Πρακτικές URBACT: 
• Για να ηγηθούν και να καθοδηγήσουν τη διαδικασία κατανόησης, 
προσαρµογής και επανάχρησης της Καλής Πρακτικής τους. 
• Για να βελτιώσουν και να καλυτερεύσουν τη δική τους µεθοδολογία µέσω 
όµοιων αξιολογήσεων και µε την υποστήριξη ειδικών του URBACΤ 

Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της πρόσκλησης αφορούν τα εξής: 

• Βελτίωση της ικανότητας των πόλεων στη διαχείριση πολιτικών 
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. 

• Οργανωµένη διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων εκτός ΕΕ µέσω της 
διευκόλυνσης της µεταφοράς καλών πρακτικών στον τοµέα της 
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. 

• Τα δίκτυα µεταφοράς καλών πρακτικών επιτρέπουν στις πόλεις να 
υιοθετήσουν και να επαναχρησιµοποιήσουν µια καλή πρακτική που 
εφαρµόστηκε ήδη σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη, ενώ µέσω της 
επαναχρησιµοποίησης, ενισχύεται και η ίδια η καλή πρακτική. 

Οι πόλεις µεταφοράς καλής πρακτικής πρέπει να προβούν στις εξής 
ενέργειες: 

• Αναγνώριση της πρόκλησης/προβλήµατος που θέλουν να 
αντιµετωπίσουν/επιλύσουν. 

• Εντοπισµός της καλής πρακτικής/πόλης που θέλουν να µεταφέρουν 
και να υιοθετήσουν στο δικό τους πλαίσιο/τοπικό επίπεδο. 

• ∆ραστηριοποίηση στο πλαίσιο µιας συµµετοχικής προσέγγισης, 
συστήνοντας µια Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (ULG), όπου 

� Συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι και ενδιαφερόµενοι φορείς 
σε τοπικό επίπεδο (διοίκηση, τοπική κοινωνία, οικονοµικοί και 
άλλοι φορείς, οργανώσεις κτλ.) 

� Υπάρχει ενεργός εµπλοκή στις διακρατικές δραστηριότητες 
ανταλλαγής. 

� Υλοποιείται µεταφορά και υιοθέτηση της καλής πρακτικής στο 
επίπεδο που τους αφορά. 
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4. Επιλέξιµοι φορείς 
 

 Επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι πόλεις (ανεξαρτήτως πληθυσµού) από τα 

28 κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, που διαθέτουν µια 

ολοκληρωµένη αστική στρατηγική/σχέδιο δράσης και έχουν διασφαλίσει 

πόρους για ολόκληρο ή µέρος των έργων/δράσεων που περιλαµβάνονται 

στη στρατηγική/σχέδιο δράσης προκειµένου να επιδείξουν ότι δύνανται να 

εισέλθουν στη φάση της υλοποίησης. Στην έννοια της δικαιούχου 

περιλαµβάνονται και δηµόσιοι φορείς στους οποίους έχει εκχωρηθεί από το 

δήµο η αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτικών στα πεδία 

της οικονοµικής ανάπτυξης, του ενεργειακού εφοδιασµού, της παροχής 

υγειονοµικών υπηρεσιών, των µεταφορών κλπ. 
 

5. Προϋπολογισµός δράσεων 

 Ο προϋπολογισµός των δικτύων φθάνει τις 600.000  ευρώ (µέγιστο) 
και για τις δύο φάσεις λειτουργίας τους. Στην πρώτη φάση, ο 
προϋπολογισµός δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. Οι επιλέξιµες δαπάνες 
αφορούν τα εξής: 

� Μισθοί προσωπικού. 
� Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα. 
� Έξοδα ταξιδιών και διαµονής. 
� Υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων. 
� Εξοπλισµός. 

6. Θεµατική κάλυψη δράσεων 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 

ΕΞΥΠΝΗ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτοµίας (ΘΣ1) 

 Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των 
ΤΠΕ (ΘΣ2) 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜµΕ (ΘΣ3) 
ΒΙΩΣΙΜΗ Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών 

εκποµπών ρύπων σε όλους τους τοµείς (ΘΣ4) 
 Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, 

της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου (ΘΣ5) 
 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων (ΘΣ6) 
 Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση 

των σηµείων συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα 
υποδοµών (ΘΣ7) 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζοµένων (ΘΣ8) 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέµησης της φτώχειας (ΘΣ9) 
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 Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια 
βίου µάθηση (ΘΣ10) 

 

7. Προθεσµία και τρόπος υποβολής προτάσεων 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι την 10η 
Ιανουαρίου 2018, και οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν το 
πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθώς και 
πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα στην ιστοσελίδα του 
προγράµµατος: 

http://urbact.eu/open-calls-networks 
 
8. Περισσότερες Πληροφορίες 
 
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες από το 

καθ’ ύλην αρµόδιο εθνικό σηµείο επαφής URBACT Ελλάδας-Κύπρου: 

 

Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης 
Πολιτικών, Μητροπόλεως 3, 105 57 Σύνταγµα, τηλ:  210 3726031, Fax: 210 
3726028 (Υπόψιν κας Μ. Κωνσταντοπούλου, e-mail: 
mkonstantopoulou@mnec.gr &  urbact.eyssa@mnec.gr). 
 

9. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005 

 

Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε 
αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006. 
 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
                                                         

. 
        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

       
              
 
      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης  
Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT Ελλάδας-Κύπρου  
(E-mails: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr)  

2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
E-mail: amfiktio@otenet.gr 
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
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E-mail: epolis@efxini.gr 
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΜΚΕ 
(E-mail: gzarotia@econ.auth.gr) 
5) ΠΕ∆ της Χώρας 
6) Κ.Ε.∆.Ε. 
E-mail: info@kedke.gr 
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
E-mail: info@eetaa.gr 
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο          
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
10) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,  Επικεφαλής Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής 
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και 
δράσεις-∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ- Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
5. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής  
-Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
 

 

 

 

 


