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Informacja nt. Programu 
URBACT II

Katowice, 19 stycznia 2012 r.
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URBACT II

Europejski Program Współpracy Terytorialnej 
2007-2013

(współfinansowany przez EFRR i państwa
członkowskie - budŜet 69 mln €)
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URBACT II - cele

• Główny cel:
Promowanie zintegrowanego i zrównowaŜonego rozwoju miast

• Cele szczegółowe:
- umoŜliwienie wymiany i uczenia się miast UE
- wyciągnięcie wniosków i zgłębienie wiedzy wynikające z 
doświadczeń miast (kapitalizacja)
- rozpowszechnianie dobrych praktyk i doświadczeń
- wsparcie decydentów i praktyków oraz Instytucji
Zarządzających Programami Operacyjnymi w celu poprawy 
polityki w zakresie zrównowaŜonego rozwoju obszarów 
miejskich (zwiększenie zdolności - capacity building )
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URBACT I

Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, 
Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kraków, ŁomŜa, 
Olsztyn, Płock, Poznań, Ruda Śląska, Sopot, 
Słupsk, Starogard Gdański, Świętochłowice, 
Tczew, Warszawa, Włocławek, Województwo 
Mazowieckie (21 partnerów)

Support for cities – Bytom, Chorzów, Ruda 
Śląska, Świętochłowice

Polskie miasta w programie URBACT
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URBACT II

Białystok, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Dębica, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Leszno, 
Lublin, Lodź, Poznań, Radzionków, Ruda Śląska, 
Słubice, Starogard Gdański, Warszawa, Wrocław, 
Zabrze, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 
Politechnika Gdańska, Województwo Wielkopolskie, 
Województwo Mazowieckie (24 polskich parterów)

10 projektów zrealizowanych / realizowanych przez 8 
miast województwa śląskiego + KPK URBACT realizowany 
przez Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Polskie miasta w programie URBACT
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Miasta województwa śląskiego 
w URBACT II – ST

1. CityRegion.Net „Rola miast 
w zintegrowanym rozwoju regionu”
– partner wiodący: Graz 
– polski partner: Częstochowa i Kielce

2. RegGov „Zarządzanie regionalne w zakresie 
zrównowaŜonego rozwoju miejskich obszarów 
zdegradowanych”
– partner wiodący: Duisburg 
– polski partner: Ruda Śląska
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Miasta województwa śląskiego 
w URBACT II - ST

3. Co-Net (wzmocnienie spójności społecznej w 
sąsiedztwach) 
– partner wiodący: Berlin 
– polski partner: Zabrze

4. Fin-Urb-Act
(wsparcie przez miasto innowacyjnej ekonomii oraz 
sektora MŚP)
– partner wiodący: Akwizgran (Aachen)
– polski partner: Gliwice
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Miasta województwa śląskiego 
w URBACT II - ST

5. ACTIVE TRAVEL NETWORK - zmierzenie się z 
problemami komunikacyjnymi spowodowanymi 
wykorzystaniem samochodu 

Partner wiodący projektu: Weiz (Austria)
Polski partner projektu: Radzionków
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Miasta województwa śląskiego 
w URBACT II - Grupy Robocze

1. Lumasec (Zarządzanie uŜytkowaniem terenu dla 
zrównowaŜonych miast europejskich) 
- partner wiodący: University of Karlsruhe, Niemcy
– polski partner: Bytom

2. Nodus 
(połączenie rewitalizacji z regionalnym planowaniem 
przestrzennym)
- partner wiodący: Generalitat de Catalunya -
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- ES 
- polski partner: Katowice
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Miasta województwa śląskiego 
w URBACT II - Grupy Robocze

3. Grupa Robocza OP-ACT - Options of actions - strategic
positioning of small and medium sized cities (Opcje działań -
strategiczne pozycjonowanie małych i średnich miast) 

Partner Wiodący: City of Leoben (Austria)
Polski Partner: Dąbrowa Górnicza

4. Grupa Robocza LC-FACIL
Celem projektu jest wypracowanie polityk i narzędzi 
ułatwiających wdroŜenia zapisów „Karty Lipskiej”

Partner Wiodący: Lipsk (Niemcy)
Polski Partner: Bytom
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Miasta województwa śląskiego 
w URBACT II - Grupy Robocze

5. Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban 
Europe Projekt EVUE koncentruje się na 
promowaniu pojazdów elektrycznych 

Partner Wiodący: Westminster (GB)

Partner Polski: Katowice 
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URBACT II - priorytety

Oś priorytetów 1 - Miasta, motory wzrostu i 
zatrudnienia
1) promocja przedsiębiorczości
2) Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
3) Zatrudnienie i kapitał ludzki

Oś priorytetów 2 - Atrakcyjne i spójne miasta
1) Zintegrowany rozwój obszarów zdegradowanych / 
obszarów zagroŜonych
2) integracja społecznej
3) kwestie ochrony środowiska
4) Planowanie przestrzenne
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URBACT II - priorytety

Zintegrowany i zrównowaŜony 
rozwój obszarów miejskich

od Lizbony i Göteborga

do Strategii UE 2020
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NOWOŚĆ – 8 ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH

1. Promowanie aktywnej integracji określonych grup (młodzi ludzie, 
osoby starsze, imigranci, kobiety, bezdomni, itp.)
2. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic oraz walka z ubóstwem 

MIASTA 
INTEGRUJĄCE

1. Niskoemisyjny i efektywny energetycznie rozwój gospodarczy miast 
(zrównowaŜony transport, mieszkalnictwo, adaptacja do zmian klimatu 
oraz przeciwdziałanie im, ochrona środowiska, przekształcanie 
nieuŜytków miejskich, itp.)
2. Wspieranie planistycznych działań miast oraz efektywna 
administracja publiczna (kurczące się miasta, powiązania miasto-
otoczenie, zarządzanie centrami miast, itp.) 

MIASTA 
ZRÓWNOWAśONE

1. Promowanie innowacji i gospodarki opartej na wiedzy 
2. Promowanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów 
społecznych 
3. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 
4. Promowanie przedsiębiorczości 

MIASTA 
INNOWACYJNE
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NOWOŚĆ – 3 zagadnienia przekrojowe

1) Jak zarządzać rozwojem miast w 
kontekście kryzysu gospodarczego i 
finansowego?
2) Jak wspierać zintegrowane i 

zrównowaŜone podejście do rozwoju 
obszarów miejskich?
3) Jak stworzyć skuteczne partnerstwa i 

wielopoziomowe procesy zarządzania?
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Główne narzędzie: Sieci tematyczne

• Beneficjenci z UE 27 + Norwegia i Szwajcaria:
- Miasta
- inne instytucje  (publiczne lub podobne do organów 
publicznych: Lokalne Agencje Rozwoju, publiczne spółki itp.,
Władze regionalne, krajowe organy, Uniwersytety, ośrodki 
badawcze)

• Partnerstwo:
- 8-12 partnerów (1 miasto jako partner wiodący - max 3 
„niemiejskich” Partnerów) 

- Bilans 50% Konwergencja - 50% Konkurencyjności
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Główne narzędzie – Sieci tematyczne

• Czas trwania: 33 miesięcy

• BudŜet: 800.000 € EFRR + lokalny wkład: 20 % 
konwergencji / 30% konkurencyjność

• Wsparcie eksperckie: Lead Expert / eksperci sieci 

(dodatkowo do budŜetu na sieci, do 166 dni)
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URBACT II – główne wyzwania

• Organizacja wymiany międzynarodowej jako 
procesu uczenia się, w celu uzyskania wpływu na 
polityki lokalne / praktyk

• Udostępnienie na zewnątrz zdobytej w czasie 
projektu wiedzy  (promowanie doświadczeniach z 
miast partnerskich)

→ METODA URBACT
1) WYMIANA
2) KAPITALIZACJA

3) KOMUNIKACJA-UPOWSZECHNIANIE
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Metoda URBACT - wymiana 
DZIELENIE SIĘ - NAUKA –WŁĄCZENIE (MAINSTREAMING)

• Międzynarodowa wymiana doświadczeń i uczenie się
Miasta uczą się od siebie i wspierają się

• Zorientowane na działanie 
KaŜdy partner zobowiązuje się do stworzenia Lokalnego Planu 
Działania

• Aktywne podejście
KaŜdy partner zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia 
Lokalnej Grupy Wsparcia

• Wsparcie dla sieci i wspólnota pracy
KaŜda sieć otrzymuje wsparcie od ekspertów / Sekretariat 
Program rozwija zdolności partnerów

• ZaangaŜowanie Instytucji Zarządzających PO 
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Metoda URBACT - kapitalizacja 

BUDOWANIE WIEDZY NA SZCZEBLU PROGRAMU

• Grupowania projektów w oparciu o dane 
zagadnienie (3 pola tematyczne: miasta 
innowacyjne, miasta zrównowaŜone, miasta 
integrujące)

• Partnerzy projektów dzielą się doświadczeniami i 
wiedzą wiedzy poprzez:
1) stronę internetową
2) artykuły, opracowania (np. URBACT Tribune)
3) wydarzenia (spotkania, roczne konferencje itp.) 
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Metoda URBACT – komunikacja            

i rozpowszechnianie

Na poziomie projektu
KaŜda sieć odpowiada za komunikowanie na temat 
działań i rozpowszechnianie wyników 

Na poziomie programu
1) strona www.urbact.eu
2) Informacja o projekcie na stronach 
internetowych partnerów, Krajowego Punktu 
Kontaktowego 
3) Korzystanie z portali społecznościowych: blog, 
Facebook, Twitter
4) Wydarzenia, publikacje
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Realizacja Programu URBACT – co 
zrobiono?

� 2 konkursy wniosków 
� 28 sieci tematycznych oraz 7 grup roboczych
� 280 miast partnerskich
� 14 krajowych / regionalnych
� 12 uniwersytetów i ośrodków badawczych
� 4.500 osób w Lokalnych Grupach Wsparcia
� 3 Doroczne Konferencje URBACT (2008, 2009, 

2010)
� Letni Uniwersytet dla członków LGW w Krakowie 

(28 – 31 sierpnia 2011 r.)
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Program URBACT
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Dziękuję za uwagę

www.silesia.org.pl

www.urbact.pl


