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URBACT V KOCKE

URBACT umožňuje mestám vo vzájomnej spolupráci vyvíjať 

nové a udržateľné riešenia hlavných urbánnych výziev a to 

prostredníctvom tvorby sietí, výmeny znalostí a budovania 

kapacít pre odborníkov z praxe zameraných na urbánne

otázky.

Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja     

a príspevkov členských štátov už od roku 2002.
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URBACT V KOCKE

URBACT je európsky program územnej spolupráce:

- určený pre 28 členských štátov, Nórsko a Švajčiarsko

- prepája 550 miest, 29 krajín a 7000 rôznych aktérov

- na obdobie 2014 – 2020 rozpočet 96,3 mil. eur

- oprávnení žiadatelia:

mestá z 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska 

vrátane obcí či mestských častí, bez obmedzenia 

veľkosti, ostatné úrovne samosprávy, metropolitné 

združenia a organizované aglomerácie
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URBACT V KOCKE

V období 2014 – 2020 program podporuje tvorbu 
nasledovných sietí:

1) siete pre akčné plánovanie (výzva v januári 2019)

2) implementačné siete (výzva v marci 2016)

3) siete pre transfer (výzva v máji 2018)

Spolufinancovanie:

- pre mestá z menej rozvinutých a tranzitných regiónov: 85 %

- pre mestá z rozvinutejších regiónov: 70 %
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SKÚSENOSTI zo SR a ČR s OP 

URBACT

Obdobie OP URBACT III:

- projekty Active A.G.E, CityCentreDoctor, In Focus, 

Procure, REFILL, RetailLink, sub>urban, VITAL CITIES ...

Obdobie OP URBACT II:

- NSK s projektom Open Cities

- mesto NITRA s projektom UseACT

- mesto KOŠICE s projektmi Roma-Net a CreativeSpin
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NADCHÁDZAJÚCA VÝZVA 01/2019 

Tvorba sietí pre akčné plánovanie

- hlavný cieľ:

Podporiť mestá pri tvorbe integrovaných                         

a udržateľných stratégií/akčných plánov miest

- pre koho je výzva určená?

Mestá, ktoré zdieľajú spoločné mestské výzvy a chcú na 

ne hľadať odpovede tvorbou integrovaných riešení

- očakávané výsledky

Integrované stratégie, akčné plány, vzdelávanie
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Čo môžete získať zapojením sa do 

programu URBACT:

Cennú skúsenosť z európskeho prostredia a podnety na 

riešenie vlastných problémov

Zamestnanci miestnych samospráv vedomosti, ktoré sa v 

praxi osvedčili

Aktivity realizované mestom v rámci partnerskej siete 

hradené finančným príspevkom

Náklady na zamestnancov partnerských inštitúcií (cestovné  

a ubytovacie náklady, uskutočnenie expertízy a iné)

Zviditeľnenie mesta na európskej úrovni
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URBACT III – KONTAKT 

urbact.eu

urbact.eu/urbact-slovenska-republika

URBACT na Slovensku:

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

urbact@mindop.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/urbactSK/

https://twitter.com/URBACT_SK
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