
 

URBACT ΙΙΙ 

1.1 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος 

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, το URBACT είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει στην ενδυνάμωση της βιώσιμης ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης στις πόλεις της Ευρώπης.  

Αποτελεί ένα εργαλείο της Πολιτικής Συνοχής, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα 28 κράτη - μέλη, τη Νορβηγία και την Ελβετία.  

Ο σκοπός του URBACT είναι να διευκολύνει τα αστικά κέντρα ώστε να συνεργαστούν και να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις με τη δικτύωση, τη 
μάθηση από τις εμπειρίες των άλλων, τα διδάγματα και τον προσδιορισμό των καλών 
πρακτικών που θα βελτιώσουν τις αστικές πολιτικές.  

Ακολουθώντας την επιτυχία των URBACT I και URBACT II το URBACT III (2014-2020) 
δημιουργήθηκε για να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη 
και για να συνεισφέρει στην προώθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».    

Το πρόγραμμα URBACT III θα οργανωθεί γύρω από τέσσερις κύριους στόχους: 

Α. Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Θα βελτιώσει την ικανότητα των αστικών κέντρων να 
διαχειριστούν τις βιώσιμες αστικές πολιτικές και πρακτικές με ολοκληρωμένο και 
συμμετοχικό τρόπο, μέσω της αναγνώρισης των ισχυρών τους σημείων, της  καταγραφής 
των αδυναμιών τους, της οργάνωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων που αφορούν στον αστικό 
και περιαστικό χώρο, 

Β. Σχεδιασμός Πολιτικής: Θα βελτιώσει το σχεδιασμό των βιώσιμων ολοκληρωμένων 
πολιτικών και πρακτικών στα αστικά κέντρα και θα ενισχύσει τη διασύνδεση αστικού και 
αγροτικού χώρου, 

Γ. Εφαρμογή των Πολιτικών: Θα βελτιώσει την εφαρμογή των ολοκληρωμένων και 
βιώσιμων στρατηγικών και δράσεων στα αστικά κέντρα, στοχεύοντας στην υλοποίηση των 
στρατηγικών αυτών με μόχλευση πόρων, 

 

 



 

Δ. Κεφαλαιοποίηση και Διάδοση Γνώσεων: Θα εξασφαλίσει ότι οι φορείς της πραγματικής 
οικονομίας και οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα θα έχουν πρόσβαση 
στη γνώση, θα υιοθετήσουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις και με κοινή χρήση της 
τεχνογνωσίας σε όλες τις πτυχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα συμβάλουν στη 
βελτίωση των προτάσεων των πολιτικών αστικής ανάπτυξης, αλλά και στην επιτυχή 
υλοποίησή τους. 

Για να προσεγγίσει αυτούς τους στόχους το URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους 
παρεμβάσεων: 

• Διακρατικά Δίκτυα 

• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

• Κεφαλαιοποίηση και διάδοση της γνώσης 

Κάθε μία από τις τρείς αυτές παρεμβάσεις θα οικοδομηθεί πάνω στις δυνάμεις που 
αναπτύχθηκαν στο URBACT II. 

Το URBACT χρησιμοποιεί πηγές και τεχνογνωσία για την ενίσχυση της ικανότητας των 
αστικών κέντρων να διαδώσουν την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική και τις δράσεις στη 
σχετική θεματική σύμφωνα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Στους βασικούς 
συμμετέχοντες του προγράμματος περιλαμβάνονται φορείς της πραγματικής οικονομίας, 
δημοτικές αρχές, εκλεγμένοι εκπρόσωποι και εμπλεκόμενοι δημοσίων οργανισμών, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών.    

1.2 Συνολικός Π/Υ προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του URBACT III ανέρχεται στα 96,3 εκ. ευρώ. 

1.3 Συνοπτική περιγραφή τομέων προγράμματος 

Το URBACTIII θα εργαστεί πάνω στους εξής θεματικούς τομείς: 

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

• Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών ΤΠΕ (ΘΣ2) 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ΘΣ3) 

• Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς (ΘΣ4) 

• Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων (ΘΣ5) 

• Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων (ΘΣ6) 

• Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων (ΘΣ7) 

• Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (ΘΣ8) 



 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΘΣ9) 

• Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση (ΘΣ10) 

 

1.4 Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος 

Το πρόγραμμα URBACT προσφέρει τρία κύρια πακέτα δράσεων στα αστικά κέντρα και τους 
φορείς της πραγματικής οικονομίας.  

Κάθε πόλη μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτή. 

Α. Διακρατικά Δίκτυα 

Το URBACT διευκολύνει τις Ευρωπαϊκές πόλεις ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν 
αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις σε κύριες αστικές προκλήσεις, επαναβεβαιώνοντας 
τον κύριο ρόλο που διαδραματίζουν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων σύνθετων 
κοινωνικών προκλήσεων και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μέσω των Διακρατικών Δικτύων 
Ανταλλαγής. 

Β. Κεφαλαιοποίηση και Διάδοση της Γνώσης 

Το URBACT διευκολύνει τις πόλεις στην ανταλλαγή των καλών πρακτικών και διδαγμάτων 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αστικών 
πολιτικών στην Ευρώπη, οικοδομώντας γνώση και τεχνογνωσία από τις άμεσες εμπειρίες με 
συστηματική κεφαλαιοποίηση και διαδικασίες επικοινωνίας.   

Γ. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Οι πόλεις θα πρέπει να αυξήσουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.  

Οι κατηγορίες των δικτύων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα είναι: 

• Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (action planning networks): για τη βελτίωση των 
ικανοτήτων των πόλεων να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές/σχέδια δράσης με 
στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

• Δίκτυα Υλοποίησης δράσεων (implementation networks): για τη βελτίωση των 
ικανοτήτων των πόλεων να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές/σχέδια δράσης 
με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

• Δίκτυα Μεταφοράς καλών πρακτικών (transfer networks): για τη βελτίωση των 
ικανοτήτων των πόλεων να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές/σχέδια δράσης 
υιοθετώντας, μεταφέροντας και χρησιμοποιώντας, σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές 
που έχουν προσδιοριστεί στον τομέα της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Οι τρείς κατηγορίες των διακρατικών δικτύων μπορούν να  επιλεγούν μέσω διαφορετικών 
προσκλήσεων, σε διαφορετικό χρόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.    

 



 

 

 

Ποιος έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση; 

 

Διακρίνονται δύο κατηγορίες ωφελούμενων, οι κυρίως ωφελούμενοι (πόλεις – εταίροι) και 
οι υπόλοιποι ωφελούμενοι (εταίροι εκτός των πόλεων).  

Στους κυρίως ωφελούμενους περιλαμβάνονται: 

• Πόλεις, δήμοι, κωμοπόλεις (χωρίς όριο πληθυσμού) 

• Άλλες διοικητικές βαθμίδες όπως διοικητικές περιφέρειες και τοπικά διαμερίσματα  

• Μητροπολιτικές περιοχές και οργανωμένοι οικισμοί στις περιπτώσεις που αυτές 
εκπροσωπούνται από οργανισμούς με αρμοδιότητες χάραξης και εφαρμογής 
πολιτικών στα πεδία που καλύπτονται από το δίκτυο URBACT.  

Στην κατηγορία των υπόλοιπων ωφελούμενων περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι οργανισμοί: 

• Τοπικές υπηρεσίες που ορίζονται ως οργανισμοί και έχουν συσταθεί από την πόλη, 
ανήκουν μερικώς ή πλήρως στην πόλη και είναι υπεύθυνοι για αστικά θέματα 

• Επαρχιακές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, εφόσον εμπλέκονται σε αστικά 
ζητήματα 

• Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εφόσον εμπλέκονται σε αστικά ζητήματα. 

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια και οργανισμοί που συμμετέχουν και 
στις Τοπικές Ομάδες Στήριξης των δικτύων  

Οι ωφελούμενοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να είναι δημόσιες αρχές ή Ισοδύναμες 
Δημόσιες Αρχές, δηλ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Τόσο οι κύριοι όσο και οι υπόλοιποι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι από: 

• Τα 28 κράτη – μέλη της ΕΕ 

• Τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι εταίροι από τη Νορβηγία και την Ελβετία δεν 
μπορούν να κάνουν χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
όμως ως επίσημοι εταίροι του προγράμματος συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 
50% από τα κρατικά ταμεία 

Οργανισμοί από τις υπό ένταξη χώρες και από τις υπόλοιπες χώρες διεθνώς μπορούν να 
συμμετέχουν με δική τους χρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πώς μπορεί να εμπλακεί ένας Δήμος ή ένας φορέας του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα: 

 

Ως επικεφαλής ή απλός εταίρος δικτύου Urbact πρέπει να ενταχθεί σε ένα Δίκτυο, αρκεί να 
καλύπτει τις  εξής αρχές:  

1. Θέλει να βελτιώσει ή να αλλάξει τοπικές πολιτικές 

2. Θέλει να μοιραστεί και να ανταλλάξει γνώση σε ένα δίκτυο φορέων που θα 
εργαστούν πάνω στο ίδιο πρόβλημα ή αντικείμενο με την περιοχή του 

3. Η πόλη θέλει να εφαρμόσει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για να αντιμετωπίσει ένα 
πρόβλημα  που αντιμετωπίζει ή να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση   

4. Θέλει να εμπλέξει δημότες και άλλους βασικούς τοπικούς εταίρους στην εφαρμογή 
τοπικών πολιτικών  

1.5 Ποσοστά χρηματοδότησης 

Οι εταίροι του δικτύου θα συγχρηματοδοτηθούν κανονικά: 

• Με ποσοστό έως 85% από το ΕΤΠΑ για τους εταίρους που βρίσκονται σε λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες ή σε περιφέρειες μετάβασης 

• Με ποσοστό έως 70% από το ΕΤΠΑ για τους εταίρους που βρίσκονται σε πιο 
αναπτυγμένες περιφέρειες 

Η Εθνική συμμετοχή για τον Έλληνα εταίρο καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

1.6 Ειδικές συνθήκες 

Το URBACTIII  περιλαμβάνει δύο άξονες: ο πρώτος αφορά στη δικτύωση, την τεχνογνωσία, 
την κεφαλαιοποίηση και τις δραστηριότητες επικοινωνίας, ενώ ο δεύτερος άξονας είναι η 
τεχνική βοήθεια του προγράμματος.  

 

Γραμματεία URBACT 

Η Γραμματεία του URBACT είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την εποπτεία των δράσεων 
του προγράμματος: 

• Δικτύωση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

• Κεφαλαιοποίηση και Επικοινωνία 

• Διοίκηση (διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων) 

Συμπληρωματικά η Γραμματεία ασχολείται με προπαρασκευαστικά θέματα της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, εφαρμόζει τις αποφάσεις της και συνεργάζεται μαζί της στις 
καθημερινές δραστηριότητες.  



 

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος  

 

Α. Επιτροπή Παρακολούθησης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
προγράμματος όπου και εκπροσωπείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής (και 
Αστικής) Πολιτικής. 

Ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι να θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και 
να παίρνει αποφάσεις που διασφαλίζουν την αποδοτικότητα του προγράμματος καθώς και 
την ποιότητά του. Για παράδειγμα εγκρίνει τα έργα του προγράμματος, αποφασίζει για τις 
προσκλήσεις, επαληθεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο του προγράμματος, 
εποπτεύει τον προϋπολογισμό, παίρνει αποφάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος 
κλπ.  

Σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέπεται από διαφανείς 
διαδικασίες. Θέτει αυστηρές διαδικασίες έγκρισης με ελέγχους σε διάφορα επίπεδα και σε 
διάφορα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι δύο εκπρόσωποι από κάθε κράτος – μέλος που εμπλέκεται στο 
πρόγραμμα. Συναντιούνται τρεις φορές το χρόνο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης αλλάζει σε ετήσια βάση. 

Διαχειριστική Αρχή (CGET: General Commissariat for Territorial Equality) 

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος έχει έδρα στο Παρίσι και υπάγεται στον Γάλλο 
Πρωθυπουργό. 

Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος, και 
εξασφαλίζει ότι αυτό διαχειρίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών 
οικονομικών διαδικασιών.    

1.7 Λοιπές πληροφορίες 

Οι αστικές θεματικές του προγράμματος όπως αυτές ισχύουν στο URBACTII είναι: 

1. Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. Αφορά σε: 

• Εγκαταλελειμμένους χώρους 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων 
• Αστικός σχεδιασμός 
• Πολιτισμός και κληρονομιά 
• Μειονεκτούσες γειτονιές 
• Ενεργειακή απόδοση 
• Χρηματοδοτικές τεχνικές 

• Στέγαση 
• Χαμηλές εκπομπές CO2 
• Στρατηγικός σχεδιασμός 
• Αστική κινητικότητα 
• Αστική ανάπλαση 
• Άναρχη δόμηση 
• Αστικά κέντρα – ύπαιθρος 

 



 

 

2. Οικονομία. Αφορά σε: 

• Κυκλική οικονομία 
• Ανάδειξη της ταυτότητας της 

πόλης (citybranding) 
• Πολιτισμός και κληρονομιά 
• Απασχόληση 
• Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 
• Τρόφιμα 

• Υγεία 
• Οικονομία της γνώσης 
• Τοπική οικονομική ανάπτυξη 
• Έρευνα και καινοτομία 
• Κοινή οικονομία 
• Απορρίμματα 

3. Περιβάλλον. Αφορά σε: 

• Εγκαταλελειμμένους χώρους 
• Ενεργειακή απόδοση 
• Τρόφιμα 
• Στέγαση 

• Χαμηλές εκπομπές CO2 
• Πρόληψη κινδύνων 
• Αστική κινητικότητα 
• Απορρίμματα 

4. Διοίκηση. Αφορά σε: 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων 
• Ανάδειξη της ταυτότητας της 

πόλης (citybranding) 
• Διοίκηση πόλεων 
• Αστικός σχεδιασμός 
• Διασυνοριακή συνεργασία 

• Χρηματοδοτικές τεχνικές 
• Οικονομία της γνώσης 
• Συμμετοχικότητα 
• Κοινωνική καινοτομία 
• Αστικά κέντρα – ύπαιθρος 
• Νεολαία 

5. Ένταξη. Αφορά σε: 

• Τρίτη ηλικία 
• Πολιτισμός και κληρονομιά 

• Μειονεκτούσες γειτονιές 

• Εκπαίδευση 
• Απασχόληση 
• Υγεία 
• Στέγαση 
• Μετανάστες 
• Μειονότητες 
• Συμμετοχικότητα 
• Φτώχεια 
• Ρομά 
• Κοινή οικονομία 
• Κοινωνική καινοτομία 
• Νεολαία 

 



Ιστοσελίδες ενδιαφέροντος 

http://urbact.eu/ 

https://www.facebook.com/URBACT 

https://twitter.com/urbact 

 
 

1.8 Συνδέσεις για άντληση υλικού & πληροφοριών 

https://eu-smartcities.eu/content/urbact-iii-has-increased-its-budget-40-2014-2020 

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=661 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/teux46_April2014.pdf 

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/episimi-enarxi-tou-evropaikou-programmatos-urbact-
iii-ta-ofeli-gia-tis-poleis-pou-tha-simmetexoun 

http://www.youpress.gr/urbact-iii-16-martiou-i-episimi-enarxi-tou-evropaikou-
programmatos/ 

http://www.innocentric.gr/news-espa 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr6173-
16022015.pdf 

 

1.9 Εθνικό σημείο & Λοιπά διαδικτυακά σημεία ενδιαφέροντος 

Εθνικό σημείο επαφής URBACT: 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (EΥΣΣΑ) 
Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 
Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr,  eyssa@mnec.gr 
Τηλ: 210 3726000, 210 3726031 
http://www.espa.gr/el/Pages/urbact2.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://urbact.eu/
https://www.facebook.com/URBACT
https://twitter.com/urbact
https://eu-smartcities.eu/content/urbact-iii-has-increased-its-budget-40-2014-2020
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=661
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/teux46_April2014.pdf
http://www.innocentric.gr/news-espa
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/teux46_April2014.pdf
http://www.innocentric.gr/news-espa
https://eu-smartcities.eu/content/urbact-iii-has-increased-its-budget-40-2014-2020
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=661
mailto:urbact.eyssa@mnec.gr


 

1.10 Περιοδικότητα προσκλήσεων & προσκλήσεις για το 2015 (ημερομηνίες 
λήξης) 

Οι αναμενόμενες προσκλήσεις για  όλη την περίοδο θα έχουν επαναλαμβανόμενη 
περιοδική διάσταση (3 φορές έως την λήξη του προγράμματος).   

1η Πρόσκληση για την Χρηματοδότηση 20 Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων 

Για τη βελτίωση των ικανοτήτων των πόλεων να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες 
στρατηγικές/σχέδια δράσης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Βασικά Χαρακτηριστικά  Πρόσκλησης: 

- Λήξη Περιόδου Υποβολής: 16/6/2015. 

- Ο κύριος στόχος των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων στο προγ. Urbact είναι να βελτιωθεί 
η ικανότητα των πόλεων για τη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και ειδικότερα 
στην ενίσχυση της ικανότητας τους για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων στρατηγικών για 
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

- Η πρόσκληση για τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων αναμένεται να υποστηρίξει μια 
οργανωμένη διαδικασία ανταλλαγής και μάθησης μεταξύ των συμμετασχόντων του σε 
όλη την Ευρώπη, με σκοπό τη βελτίωση των τοπικών πολιτικών μέσω συγκεκριμένων 
σχεδίων δράσης. 

- Με τη συμμετοχή σε ένα Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης, πάνω σε συγκεκριμένες ευκαιρίες 
ή προκλήσεις εφαρμογής πολιτικής οι πόλεις μοιράζονται τις εμπειρίες, τα προβλήματα 
και τις πιθανές λύσεις, δημιουργώντας νέες ιδέες για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 
Ως σημείο εκκίνησης, οι πόλεις δηλώνουν πως είναι πρόθυμες να εμπλακούν στα 
Δίκτυα  σχεδιασμού καθορίζοντας μια ευκαιρία ή πρόκληση εφαρμογής πολιτικής που 
θέλουν να αντιμετωπίσουν σε τοπικό επίπεδο.  

- Στη συνέχεια, οι πόλεις θα πρέπει να δεσμεύονται για να αναπτύξουν ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση ή ευκαιρία. Το 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης θα αποτελεί συνεπώς ένα οδηγό των δραστηριοτήτων 
ανταλλαγής γνώσεων και μάθησης, αλλά και έναν οδηγό για συγκεκριμένο αποτέλεσμα 
από τη συμμετοχής τους στο Δίκτυο. 

- Οι πόλεις που είναι πρόθυμες να εμπλακούν στα Δίκτυα αυτά  πρέπει να δεσμευτούν 
επίσης ότι θα εργαστούν για τις πολιτικές ευκαιρίες ή προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν μέσα από μια συμμετοχική προσέγγιση που θα εμπλέκει όλους τους 
ενδιαφερόμενων φορείς (μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και έξω από αυτή, η 
κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας, σύλλογοι, κ.λπ.)στη διαδικασία για το 
σχεδιασμό της δράσης. Όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν σε μια Τοπική Ομάδα Urbact.  
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- Θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις διακρατικές  δραστηριότητες  και στην 
ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης που θα παραχθεί από την πόλη. Η 
συμμετοχική προσέγγιση πρέπει να  βελτιώσει  τις επιδόσεις  της διαδικασίας  
σχεδιασμού δράσης και την εν συνεχεία ανάπτυξη των τοπικών πολιτικών. 

- Όλοι οι Δήμοι είναι δυνητικά επιλέξιμοι δικαιούχοι (αλλά και επικεφαλής) να 
συμμετέχουν και στις 2 Φάσεις, καθώς δεν υπάρχει περιορισμός λόγω πληθυσμού 
τους, ενώ υπάρχει και δυνατότητα και άλλων δικαιούχων του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα να συμμετέχουν στη Φάση 2, που είναι αρμόδιοι για την αστική ανάπτυξη στη 
φιλοσοφία  βέβαια του προγράμματος Urbact. 

- Καλύπτονται και οι 10 θεματικοί στόχοι του προγράμματος, αν και ζητείται από τις 
προτάσεις να υπάρχει συνδυασμός τους.  

- Στην 1η  Φάση (διάρκειας 6 μηνών) μπορούν να συμμετέχουν 4-6 πόλεις από 3 χώρες με 
2 από αυτές να προέρχονται από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αν η πρόταση εγκριθεί, 
τότε στην πρόταση για τη 2η Φάση  μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εταίροι. Κάθε 
πόλη μπορεί να συμμετέχει σε έως 2 Δίκτυα. 

- Στην 2η  Φάση (διάρκειας 24 μηνών) μπορούν να συμμετέχουν 8-12 πόλεις από 3 χώρες 
με 4 από αυτές να προέρχονται από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.  Κάθε εταίρος 
μπορεί να συμμετέχει σε έως 2 Δίκτυα επίσης. 

- Κάθε φάση έχει διακριτά πακέτα εργασίας και ενισχύεται με ειδικό Π/Υ για να καλύψει 
τις δαπάνες των υπηρεσιών των ειδικών εμπειρογνωμόνων του προγράμματος.  

- Το ΕΤΠΑ χορηγεί ποσοστό 85% του Π/Υ στις λιγότερο ανεπτυγμένες και σε μετάβαση 
χώρες και 70% στις υπόλοιπες, ενώ το εύρος του Π/Υ είναι μεταξύ 600.000 € και 
750.000 € (εξαρτώμενο από τον αριθμό των εταίρων). Η 1η Φάση έχει οροφή Π/Υ τις 
100.000 €. Ο επιπλέον Π/Υ των ειδικών εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 
127.500 € . 

- Η αξιολόγηση γίνεται με σαφή βαθμονομημένα κριτήρια. 

 

 


