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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Καλές Πρακτικές
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έγγραφά µας

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
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.

1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31/3/2017

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.
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3. Στόχος και προσδοκώµενα αποτελέσµατα της πρόσκλησης για καλές
πρακτικές
Μετά από 14 χρόνια δροµολόγησης αλλαγών, το URBACT
δηµοσιεύει για πρώτη φορά πρόσκληση για καλές πρακτικές που
απευθύνεται σε πόλεις, µε σκοπό την προώθηση πρακτικών στο πεδίο της
αειφόρου ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, αφενός, για να αποτελέσουν
οι εµπλεκόµενες τοπικές αρχές µέρος µιας πρωτοπόρου οµάδας καλών
πρακτικών URBACT σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, και αφετέρου, για να
ανταλλάξουν πρακτικές στο πλαίσιο ενός ∆ικτύου Ανταλλαγών (η σχετική
πρόσκληση θα δηµοσιευθεί το Σεπτέµβριο 2017). Σε ένα πλαίσιο όπου
αρκετές πόλεις επιδιώκουν την αντιµετώπιση αυξανόµενων προκλήσεων µε
περιορισµένους πόρους, αναδεικνύεται σηµαντικός ο εντοπισµός καλών
πρακτικών στο πεδίο της ολοκληρωµένης και αειφόρου αστικής ανάπτυξης
και η ανταλλαγή τους µεταξύ οµοτίµων.
4. Βασικοί λόγοι αξιοποίησης της πρόσκλησης
Στις σηµερινές δύσκολες εποχές για την Ευρώπη ως σύνολο, αποκτά
προφανώς ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για τις πόλεις το να δείχνουν
αλληλεγγύη η µία στην άλλη και να αλληλοϋποστηρίζονται ώστε να
εφαρµόζουν τελικά τα πράγµατα µε καλύτερο αλλά και ευκολότερο τρόπο.
Αν αυτός ο στόχος από µόνος του δεν επαρκεί για να πείσει µια πόλη να
παρουσιάσει µια Καλή Πρακτική σε αυτήν την πρόσκληση του URBACT,
υπάρχουν και άλλοι πολλοί και καλοί λόγοι για να το κάνουν! Η πόλη θα
µπορέσει να επιδείξει το έργο της στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις,
αποκοµίζοντας ευρεία αναγνώριση σε ενωσιακό επίπεδο ως µια
χαρακτηρισµένη καλή πρακτική URBACT. Τέτοιου είδους αναγνωρισιµότητα
εφοδιάζει τους επικεφαλής και τους αιρετούς εκπροσώπους των πόλεων µε
αποδεικτικά στοιχεία της επιτυχηµένης πορείας του δήµου και βοηθάει στο
να τοποθετήσουν και να αναβαθµίσουν την εικόνα της πόλης τους σε πολλά
και
διαφορετικά
πεδία,
συµπεριλαµβάνοντας
την
προσέλκυση
επιπρόσθετων οικονοµικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης του
Προγράµµατος URBACT, που θα προσελκύσει εκατοντάδες πόλεις από
ολόκληρη την Ευρώπη, µια πόλη θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει και
να προωθήσει την καλή πρακτική της. Μπορεί επίσης να συνεργαστεί µε
άλλες ενδιαφερόµενες πόλεις προκειµένου να εδραιώσει ένα δίκτυο και να
κάνει κατανοητή την καλή της πρακτική για να υιοθετηθεί και να
επαναχρησιµοποιηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η πιθανότητα που
γεννιέται για µια πόλη να ηγηθεί σε ένα ∆ίκτυο Μεταφοράς Καλών
Πρακτικών URBACT θα την εξοπλίσει µε δυνατότητες µε τις οποίες, όχι
µόνο θα µπορέσει να βοηθήσει άλλες πόλεις να υιοθετήσουν την πρακτική
της, αλλά και θα προβληµατιστεί πάνω στο πώς θα µπορέσει µέσα από
αυτήν τη διαδικασία να βελτιώσει και να αναβαθµίσει αυτήν την καλή
πρακτική, καθώς η εκµάθηση και η ανταλλαγή εµπειριών δεν είναι ποτέ
µονόπλευρη. Αυτή λοιπόν είναι µια Πρόσκληση Καλών Πρακτικών
διαφορετική από τις άλλες, καθώς καλύπτει όλα τα συνηθισµένα και
αναµενόµενα πλεονεκτήµατα που προσδίδει σε µια πόλη το να
χαρακτηριστεί ως καλή πρακτική, αλλά προχωρά, ταυτόχρονα, ακόµα ένα
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βήµα παρακάτω µέσω της αρχής της µεταφοράς αυτής της πρακτικής και σε
άλλες πόλεις.
5. ∆ικαιούχοι
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 «πόλης»,
το URBACT ΙΙΙ αναφέρεται σε δήµους, δηµοτικά διαµερίσµατα,
µητροπολιτικές αρχές και τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς στους οποίους
έχει εκχωρηθεί η αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτικών
στα πεδία της οικονοµικής ανάπτυξης, του ενεργειακού εφοδιασµού, της
παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, των µεταφορών κλπ.
6. Έννοια καλών πρακτικών
Καλή πρακτική για το URBACT, δεν είναι µόνο µία πρακτική η οποία
είναι καλή, αλλά και µία πρακτική η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει καλά
µε την εξασφάλιση των επιθυµητών αποτελεσµάτων, και µπορεί να είναι
πρότυπο. Είναι µία επιτυχηµένη εµπειρία, η οποία έχει ελεγχθεί, και της
αξίζει να προωθηθεί σε µεγαλύτερο αριθµό πόλεων, οι οποίες µπορούν να
την υιοθετήσουν. Μία καλή πρακτική για το URBACT θα ακολουθήσει τις
βασικές αρχές του προγράµµατος γύρω από τη βιώσιµη ανάπτυξη ως ένας
κύριος προσανατολισµός των πόλεων προς την βιώσιµη αστική διαβίωση.
Οι πρακτικές θα πρέπει να αφορούν θέµατα, τα οποία
αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις και προσφέρουν ξεκάθαρες και
συγκεκριµένες λύσεις. ∆εν υπάρχουν καθορισµένα θέµατα για µία καλή
πρακτική στο URBACT. Μπορεί να ποικίλουν από την αστική κινητικότητα
µέχρι τους µετανάστες, από την ποιότητα του αέρα µέχρι την εργασία και τις
δεξιότητες. Αυτά είναι τα µόνα παραδείγµατα των αστικών προκλήσεων
στην Ευρώπη σήµερα. Το URBACT θέλει να δει από τις πόλεις τη δική τους
επιτυχηµένη ιστορία ανεξαρτήτου θέµατος.
Οι καλές πρακτικές παρουσιαζόµενες ως µέρος της πρόσκλησης θα
πρέπει να επιδείξουν µία ολοκληρωµένη προσέγγιση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων,
συγκεντρώνοντας
κοινωνικές,
οικονοµικές
και
περιβαλλοντικές δράσεις για την αντιµετώπιση των προκλήσεων πολιτικής
µε ολιστικό τρόπο.
Η συµµετοχική προσέγγιση είναι το κλειδί για όλα τα προγράµµατα του
URBACT και η πρόσκληση των καλών πρακτικών δεν διαφέρει. Η επίδειξη
ισχυρής συµµετοχής των τοπικών φορέων στην ανάπτυξη και εφαρµογή
των πρακτικών είναι ουσιώδες. Η πόλη των Συρακουσών, στο Πιλοτικό
∆ίκτυο Μεταφοράς Genius:Open έχει αποδειχθεί πολύ πετυχηµένη µε την
εµπλοκή των φορέων στην επίλυση προβληµάτων που αντιµετώπιζαν στην
πόλη.
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7. Κριτήρια για την επιλογή των καλών πρακτικών
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των καλών πρακτικών είναι τα εξής:
(α) Συνάφεια
Αντιµετωπίζει η καλή πρακτική ένα ζήτηµα που αφορά ευρέως τις
πόλεις;
Ποιες λύσεις προσφέρει;
(β) Κατάλληλη σύµφωνα µε τις αρχές της ολοκληρωµένης και αειφόρου
αστικής ανάπτυξης
Με ποιο τρόπο η καλή πρακτική αξιοποιεί την προσέγγιση της
αειφόρου και ολοκληρωµένης προσέγγισης για την αντιµετώπιση
αστικών προκλήσεων;
Πώς τεκµαίρεται η συµµετοχική προσέγγιση στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση του έργου µε την εµπλοκή των ενδιαφερόµενων φορέων;
(γ) Τεκµηρίωση
Πώς τεκµηριώνεται η πρακτική;
Ποια διαφορά επιφέρει;
Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί τα αποτελέσµατα από
ανεξάρτητο φορέα;
(δ) Κατάλληλη για ανταλλαγή και µεταφορά
Πιστεύετε ότι καλή πρακτική σας θα ήταν ενδιαφέρουσα για άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις;
Συνδέεται η πρακτική µε συγκεκριµένο πλαίσιο εθνικής
διακυβέρνησης/νοµοθεσίας;
Υπάρχει περιθώριο τροποποίησης της πρακτικής προκειµένου να
είναι κατάλληλη για διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα;
Τι δαπάνη προκάλεσε η πρακτική και πώς χρηµατοδοτήθηκε;
Πόσο βιώσιµη είναι η πρακτική µακροπρόθεσµα; Είναι ακόµη
λειτουργική στην πόλη σας;
Όλοι οι δικαιούχοι που υποβάλουν προτάσεις θα ερωτηθούν εάν
δεσµεύονται στη µεταφορά των καλών πρακτικών τους µέσω ενός δικτύου
µεταφοράς καλών πρακτικών. Μολονότι δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής, το
πρόγραµµα σκοπεύει να συγκεντρώσει ένα µεγάλο αριθµό πόλεων, οι
οποίες επιθυµούν να τεθούν επικεφαλής ενός τέτοιου δικτύου.
8. Τρόπος και προθεσµία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα των αιτήσεων
ηλεκτρονικά στον εξής δικτυακό τόπο http://urbact.eu/goodpracticecall µέχρι
τις 31 Μαρτίου 2017.
9. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείµενο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα
µπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του URBACT III:
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http://urbact.eu/urbact-news-open-calls
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
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1) Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT Ελλάδας-Κύπρου
(E-mails: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr)
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕ∆ της Χώρας
5) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mails: info@eetaa.gr & gonou@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)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο κ.Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Σύρκου)
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών
3.
∆ιοικητικής Υποστήριξης

Υπηρεσιών

και
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4.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα &
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
5.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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