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1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

4. Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

5. Propagowanie przystosowywania się do zmian klimatu, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów

7. Promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa najważniejszych infrastruktur sieciowych

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej

9. Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

11. Poprawa wydajności administracji publicznej

Cele polityki spójności



URBACT III – 4 główne cele

1. Poprawa planowania zintegrowanych strategii i planów 
działania, zmierzających do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich

2. Wspieranie wdrażania w miastach zintegrowanych strategii i 
planów działania

3. Zapewnienie praktykom i decydentom wszystkich szczebli 
dostępu do wiedzy tematycznej oraz dzielenia się know-how o 
wszelkich aspektach zrównoważonego rozwoju miejskiego

4. Poszerzanie umiejętności miast w zakresie zintegrowanego i 
partycypacyjnego podejścia do zrównoważonych polityk i 
praktyk w miastach



3 główne rodzaje działań

TRANSNARODOWA 
WYMIANA & NAUKA

Umożliwianie miastom 
wymianę doświadczeń/ 
problemów/ rozwiązań, 

wzajemna nauka, 
identyfikacja dobrych 

praktyk dla planowania i 
wdrażania 

zintegrowanych polityk 
miejskich

BUDOWANIE 
POTENCJAŁU

Wzmacnianie 
umiejętności praktyków 
miejskich i decydentów 

do tworzenia 
zintegrowanego i 
partycypacyjnego 

podejścia do rozwoju 
miejskiego

KAPITALIZACJA I 
ROZPOWSZECHNIANIE

Kapitalizowanie i 
rozpowszechnianie 
wiedzy dot. rozwoju 

miast, rekomendacji  i 
dobrych praktyk w 

szerszym gronie 
praktyków i 
decydentów

SIECI SZKOLENIA
PLATFORMA 

WIEDZY



Współgranie pomiędzy 
Poziomem transnarodowym i lokalnym

Tematyczne Sieci 
Transnarodowe

Miasta ze podobnymi problemami 
spotykające się i uczące się od 

siebie nawzajem i pracujące razem 
nad wyzwaniami wdrażania

Poziom Miast

Lokalni interesariusze pracujący w 
partnerstwie dla wspólnego 

wypracowania ram Operacyjnego 
Wdrażania 

Polityki

Narzędzia i rozwiązania 
dla lepszej realizacji 

strategii / planu dział.

Wiedza

Dobre praktyki, polityki, 
rekomendacje, itd.

URBACT

• Finansowanie

• Metoda

• Ekspertyza

• Budowanie 
umiejętności











https://urbactforms.wufoo.com/forms/urbact-good-practice-call-application-form/
https://urbactforms.wufoo.com/forms/urbact-good-practice-call-application-form/


Urban Innovative Actions
• 2nd Call for Proposals



• Main objectives

Art.8 ERDF: “…To identify and test new solutions 
which address issues related to sustainable urban 
development and are of relevance at Union level.”

• To provide urban authorities with resources to test 
how new and unproven solutions work in practice 
and how they respond to the complexity of real life

• To draw lessons and share knowledge with other 
urban authorities across Europe



• Key figures

• UIA budget: EUR 372 
Mio ERDF

• Co-financing per project: max. EUR 5 Mio ERDF

• Co-financing rate: max. 80%

• Project duration: max. 3 years



• Main features of UIA projects

Requirements:
• Be related to sustainable urban development
• Be of relevance at Union level
• Support the thematic objectives and investment priorities for ERDF

Characteristics:
• Innovative: To what extent the project proposal is a new solution that has 

the clear potential to add value?
• Built and delivered in partnership:To what extent is the involvement of key 

stakeholders relevant for the implementation of the project?
• With measurable results: To what extent will the project deliver measurable 

results?
• Transferable: To what extent will the project be transferable to other urban 

areas across Europe?
• Of good quality:To what extent is the work plan realistic, consistent and 

coherent? To what extent is the budget coherent and proportionate?



• Eligible authorities (1)

UIA Delegated Act:

• Any urban authority of a local administrative unit defined
according to the degree of urbanisation as city, town or suburb
comprising at least 50.000 inhabitants

• Any association or grouping of urban authorities of local
administrative units defined according to the degree of
urbanisation as city, town or suburb where the total population is
at least 50.000 inhabitants



• Delivery Partners

 Institutions, agencies, organisations, private sector partners, 
associations that will have an active role in the implementation of the 
project

 Able to bring knowledge and expertise into project design and 
implementation

 Responsible for the delivery of specific activities and the production of 
the related deliverables/outputs

 Dedicated budget and local co-financing

 To be selected through fair and transparent procedures



• 2nd Call for Proposals: 3 topics

.21



• Application Process (1)

• Call for Proposals:
 Deadline: 14 April 2017

• Documents to be submitted (via Exchange Electronic Platform 
EEP):
 Application Form
 Signed Confirmation Sheet

• Reference documents:
 Terms of Reference
 UIA Guidance
 Application Form – Working Document



• 3-step Selection Process

Eligibility and 
admissibility 

check

Strategic 
Assessment

Operational 
Assessment

Approval

May 2017

End of June 2017

September 2017

October 2017



Jest współpracą między ZMP i ŚZGiP

Strona  www.urbact.pl oraz    urbact.eu/urbact-polska

Biuletyny, wywiady, opisy zdarzeń, informacje

'Toolkit' i inne dokumenty oraz raporty do pobrania ze strony

Strona facebook  Krajowy Punkt Kontaktowy , Twitter - @URBACTpl

Pomoc dla potencjalnych partnerów URBACT III

Kontakt: info@urbact.pl,   aldo.vargas@zmp.poznan.pl

Koordynator: Aldo Vargas-Tetmajer, ZMP

KRAJOWY PUNKT URBACT
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