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“Som en stad visste vi att vi måste möta
utmaningen med att inkludera romer på ett
integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en
struktur för att göra detta genom att skapa ett
ramverk för intressenter där vi kunde samarbeta,
planera och skapa tillsammans. Vi går vidare
med genomförandet av detta i URBinclusion.”

“Vi letade efter exempel på vad vi kunde göra för att öppna upp
vår stads höghastighetstransport och göra hubben till stadens
‘röda matta’. Att involvera våra kollegor på transportkontoret
tillsammans med medarbetare på stadsplaneringskontoret,
kollektivtraﬁkskontoret och järnvägssektorn var avgörande
för att skapa en verklig skillnad.”

Marie McLelland

Alicja Pawlowska

GLASGOW, STORBRITANNIEN

“Genom att delta i utbildningar och
workshops ﬁck jag en god förståelse för ett
inkluderande arbetssätt. Jag har verktygen
för att aktivt involvera olika intressenter i att
skapa deras urbana omgivning.”
Gaetano Mollura
NEAPEL, ITALIEN

“Som folkvald representant har
jag alltid strävat efter att förbättra
min stads utvecklingspolicyer.
Att lära från europeiska kollegor
var ett fantastiskt tillfälle för mig
att utveckla sättet jag arbetar på
och att bygga upp en aktiv dialog
mellan lokala nivåer, regionala
nivåer och EU-nivåer.”
Angels Chacon
IGUALADA, SPANIEN

GDYNIA, POLEN

“Vi har haft många projekt i vår stad som
medﬁnansieras av EU:s strukturfonder. Vi vet att
i framtiden kommer fonderna att minska i storlek
så vi måste lära oss att variera ﬁnansieringen av
kommande investeringar. Genom att delta i ett
nätverk för ﬁnansiella instrument har vi lärt oss
tillsammans med andra europeiska partners hur
vi ska få ﬁnansiering för att förverkliga våra idéer.”
Natalia Madajczyk
POZNAN, POLEN

“För oss är URBACT på sätt
och vis essensen av EU!”
Nicolaie Moldovan
ALBA IULIA, RUMÄNIEN

Hur kan vi hjälpa din stad?
Skapa transnationella nätverk
URBACT-närverk hjälper städer över hela Europa att planera, genomföra och dela
hållbara lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
Nätverken omfattar 5 till 12 städer som arbetar tillsammans om att lösa gemensamma
utmaningar under två och ett halvt års tid. Det ﬁnns tre typer av nätverk där du kan delta:

Planera insatser: Du får
hjälp med att förbereda
en integrerad strategi eller
handlingsplan som kan
hantera speciﬁka lokala
utmaningar.

Implementering: Du får
hjälp med att förverkliga
er strategi eller plan genom
att lösa eventuella hinder
för genomförandet.

Överföring av goda exempel:
Du får hjälp med att förstå,
anpassa och återanvända
lösningar som redan har
genomförts med bra resultat
i andra europeiska städer.

Stärka lokala förmågor:
Genom utbildning, olika verktyg och en speciﬁk arbetsmetod stärker URBACT
kunskaper och förmågor hos kommunala medarbetare och övriga lokala aktörer.
Syfte: Att hjälpa dig att utveckla, genomföra eller överföra en inkluderande och
integrerad stadspolitik samt övriga initiativ.

Dela kunskap
Oavsett om du är involverad i URBACT eller inte har din stad fri och
enkel tillgång till en mängd kunskaper om stadsutveckling. Du kan titta
igenom våra policydokument, tematiska rapporter, exempel från städer,
artiklar, verktyg och även riktlinjer för dem som jobbar med olika typer
av stadsutveckling.
På URBACT-hemsidan och på bloggen kan du ta del av uppdaterad
information om hållbar stadsutveckling från Europa och världen.

Hur får vi det att hända?

Hur kan din stad bli involverad?
Delta eller led ett URBACT-nätverk genom konkurrensfyllda
utlysningar. Normalt kommer det nya utlysningar en gång om
året genom hela programperioden.

URBACT ﬁnansierar 70 - 85 % av alla nätverksaktiviteter.
Nätverken har en genomsnittlig budget runt 600 000 –
750 000 euro.

Delta på URBACT-events för att lära och dela kunskap och goda
exempel med sakkunniga.

Det ﬁnns även en särskild budget om 127 000 euro för expertbistånd
och processtöd gällande tematiska områden och metoder.

Använd URBACT:s hemsida och blogg. De är viktiga knytpunkter
för idéer, konkreta exempel, praktiska verktyg och analyser om
stadsrelaterade ämnen.

URBACT-sekretariatet och de nationella URBACT-kontaktpunkterna
är redo att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av de
transnationella mötena. Vi ger dig även generell hjälp med att uppnå
önskade resultat.

En bevisad metod
Fokus på handling: Genom att delta i ett URBACT-nätverk
engagerar staden sig i att leverera konkreta lösningar för att
möta sina lokala utmaningar med syftet att förbättra
de lokala policyerna.
Ett integrerat arbetssätt: Fokusera på de sociala, ekonomiska,
miljömässiga och fysiska aspekterna av stadsutveckling med
beaktning för de olika förvaltningsnivåerna.
En inkluderande metod: De lokala URBACT-grupperna förenar
alla intressenter och skapar samarbeten mellan lokala myndigheter,
den ideella sektorn, offentliga organ, privata företag och civilsamhället.
Transnationella utbyten: Genom att använda noggrant designade
metoder och genomprövade verktyg säkerställer vi att din stad kan
utbyta erfarenheter och dela kunskap med andra städer i Europa
som i sin tur kan ingå i dina lokala initiativ, och vise versa.

Hur
fungerar
det?

Är du redo att delta
i URBACT?
Du är:
En stad
Det inkluderar städer, kommuner
och tätorter.
Distrikt och stadsdelar.

Långsiktiga effekter…
Genom URBACT kan du ta del av - och även bygga upp ett
europeiskt nätverk av sakkunniga, lokala stadsutvecklare
och politiker som arbetar med samma frågor som du.
De resultat som ditt nätverk skapar kommer bidra till att
bygga upp kunskapen om städer och även påverka politiken
på europeisk nivå.
Den praktiska kompetens och ny kunskap som du får
kommer gynna dig och din stad inför kommande projekt,
även inom andra nätverk och nyskapande initiativ utanför
ditt engagemang i URBACT.

Storstadsregioner, regionala
myndigheter och formaliserade
samarbeten mellan områden.
Gå med i ett nätverk som lead
partner eller projektpartner.

Annan organisation
Det inkluderar lokala förbund som är etablerade
av en stad, helt eller delvist ägt av en kommun
och är ansvarig för stadsrelaterade frågor.
Regionala och nationella myndigheter.
Universitet och andra forskningscentra.
Gå med i ett nätverk som
en projektpartner.

Nyckelfaktorer för succé
Du kan kommunicera
effektivt på engelska. Det är
URBACT:s arbetsspråk.

Du är redo att förändra din
stad genom konkreta lösningar
via nytänkande, innovativa
metoder och att involvera
lokala aktörer i arbetet.

Du vill dela med dig och
utbyta erfarenheter med
andra städer i Europa.

Är du
intresserad?
• Följ våra utlysningar för nätverk
• Gå in på urbact.eu för de senaste nyheterna och artiklarna
• Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad är URBACT?

KONTAKTA OSS:
URBACT-sekretariatet:
communication@urbact.eu
Kontakta en av teammedlemmarna:
http://urbact.eu/secretariat
Kontakta din nationella URBACT-punkt på:
http://urbact.eu/urbact-i-sverige
URBACT

URBACT möjliggör för städer att arbeta
tillsammans för att utveckla nya och hållbara
lösningar för stora stadsutmaningar. Arbetet
sker genom nätverkande, spridning av
kunskap och kapacitetsbyggande insatser
för stadsutvecklare. Programmet ﬁnansieras
sedan 2002 av den Europeiska regionala
strukturfonden samt av den Europeiska
Unionens medlems - och partnerländer.
Conception-réalisation :

@urbact
Och mycket mer:

www.urbact.eu
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