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1. Γενικά
Απφ ην 2002, ην URBACT απνηειεί ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Δδαθηθήο
Σπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο αζηηθήο
αλάπηπμεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία. Τν
URBACT είλαη φξγαλν ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΤΠΑ) θαη ηα Κξάηε Μέιε/Κξάηε Δηαίξνπο. Τν
URBACT δηεπθνιχλεη ηηο πφιεηο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αλαπηχζζνπλ
νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο ηνπο πξνθιήζεηο. Σηα δίθηπα
ηνπ URBACT νη πφιεηο κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη καζαίλνπλ ε κία
απφ ηελ άιιε, απνθνκίδνπλ γλψζεηο θαη κεηαθέξνπλ νξζέο πξαθηηθέο γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο αζηηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Γηα πεξηζζφηεξν απφ µία επηαεηία,
ην πξφγξαµµα URBACT ζπλεξγάδεηαη µε 550 πφιεηο θαη 7000 ελεξγνχο
ζπµµεηέρνληεο γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ αζηηθψλ πξνθιήζεσλ ζε ζέµαηα
αζηηθήο αλάπηπμεο θαη παξνρήο νινθιεξσµέλσλ ιχζεσλ γηα ηε βηψζηµε
αζηηθή αλάπηπμε.
2. Έναπξη ππογπάμμαηορ URBACT III
Μεηά ην URBACT Ι θαη ΙΙ, ην URBACT ΙΙΙ, ηνπ νπνίνπ ε επίζεκε έλαξμε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή εθδήισζε ζηηο Βξπμέιιεο (16 Μαξηίνπ η.ε.), ζα
ζπλερίζεη λα πξνσζεί ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη
λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020. Σηελ ελ
ιφγσ εθδήισζε, νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα:
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 Να γλσξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
URBACT.
 Να κειεηήζνπλ ηα ηξέρνληα θαη ηα παξειζφληα έξγα αιιά λα έιζνπλ
θαη ζε επαθή κε ηνπο επηθεθαιήο ηνπο.
 Να δηθηπσζνχλ κε δπλεηηθνχο εηαίξνπο.
Τν URBACT III εμππεξεηεί ηνπο εμήο 4 θχξηνπο ζηφρνπο:
 Να βειηηψζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πφιεσλ λα δηαρεηξίδνληαη βηψζηκεο
αζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κε νινθιεξσκέλν θαη ζπκκεηνρηθφ
ηξφπν.
 Να βειηηψζεη ην ζρεδηαζκφ νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ αζηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο.
 Να βειηηψζεη ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ αζηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο.
 Να θάλεη δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε γλψζεηο ζε φινπο ηνπο αξκνδίνπο
πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή αλάπηπμε.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ην URBACT III ζα αλαπηχμεη ηξεηο
ηχπνπο παξεκβάζεσλ:
 Γηαθξαηηθά δίθηπα πφιεσλ: Γηα ηε ζηήξημε ησλ πφιεσλ ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ,
κέζσ ακνηβαίαο κάζεζεο θαη κεηαθνξάο νξζψλ πξαθηηθψλ.
 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ: Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ
παξαγφλησλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ θαη
ζπκκεηνρηθψλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ.
 Κεθαιαηνπνίεζε θαη δηάδνζε: Γηα ηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή
γλψζεσλ, πξαθηηθψλ θαη ζπζηάζεσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε βηψζηκσλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ,
εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
Τν URBACT απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο θνξείο πνπ
δηακνξθψλνπλ βηψζηκεο αζηηθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ζε επξσπατθφ,
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν: αξκνδίνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ,
δεκνηηθφ πξνζσπηθφ, δηαρεηξηζηηθέο αξρέο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ,
θιπ:
 Πφιεηο απφ ηα 28 Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία
ζα είλαη νη βαζηθνί δηθαηνχρνη ησλ δηαθξαηηθψλ δηθηχσλ.
 Δζληθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο.
 Μεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο θαη νξγαλσκέλνη νηθηζκνί.
 Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
3. Πληποθοπίερ
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλσηέξσ εθδήισζε θαη ην ίδην ην
πξφγξακκα κπνξείηε λα ιάβεηε απφ ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ URBACT:
http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/
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Πεξαηηέξσ, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην αλσηέξσ
πξφγξακκα, εθφζνλ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ εηαηξηθή ζρέζε κε
αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006 (γηα ηνπο δήκνπο) θαη
ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 (γηα ηηο
πεξηθέξεηεο).
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.

.
H ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Τποςπγείο Οικονομίαρ, Τποδομών,
Ναςηιλίαρ και Σοςπιζμού
Διδική Τπηπεζία ηπαηηγικήρ, σεδιαζμού
και Αξιολόγηζηρ ηων Αναπηςξιακών Ππογπαμμάηων
(Μονάδα ηπαηηγικήρ και Παπακολούθηζηρ Πολιηικών)
Νίθεο 5-7, Τ.Κ.10180 Αζήλα
2) ΔΟΔ ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ
Βχξσλνο 29, Τ.Κ. 10558 Αζήλα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΔΟΔ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέηξνπια 3, ΤΚ 13341 Άλσ Ληφζηα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΔΓ ηηρ Υώπαρ
5) Κ.Δ.Γ.Δ.
Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8, Τ.Κ 10678 Αζήλα
(E-mail: info@kedke.gr)
6) Δ.Ν.Π.Δ.
Μεζνγείσλ 15, Τ.Κ 11526 Αζήλα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Δλληνική Δηαιπεία Σοπικήρ
Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΔΔΣΑΑ ΑΔ.),
Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Ανηιπποζωπεία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ ζηην Δλλάδα
Βαζ.Σνθίαο 2, Τ.Κ 10674 Αζήλα
(α) Αλαπιεξσηή Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, θ. Ά. Πεξνπιάθε
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
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(β) Δπηθεθαιήο Σπληνληζκνχ Γηθηχσλ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe
Direct, θα Κ. Σφθνιε (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
9) Γπαθείο Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Δλλάδα
Λεσθ. Ακαιίαο 8, Τ.Κ 10557 Αζήλα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
(α) Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
(β) Αλαπιεξσηή επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Α. Κατιή
Δζωηεπική Γιανομή:
1.
Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
3.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ & Γηνηθ.
Υπνζηήξημεο
4.
Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Η.Δ.Σ. (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζην site ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Υπνπξγείν-Πνιηηηθέο θαη
Γξάζεηο-Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΤΑ-Πξνγξάκκαηα & ΣπλεξγαζίεοΔλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο)
5.
Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο
 Τκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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