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  Autoritățile metropolitane.   

     Agențiile locale;

     „Orașul” beneficiar se referă la autoritatea publică locală care reprezintă:

Alți potențiali beneficiari: autoritățile provinciale, regionale și naționale, 

universități și centre de cercetare.

     Niveluri guvernamentale infra-municipale, cum ar fi cartierele și 

sectoarele orașelor; 

     Orașe, municipii;

Principalii beneficiari eligibili - orașele din Statele Membre UE 27, Norvegia 

și Elveția, precum și state IPA dispuse să dezvolte strategii integrate și 

planuri de acțiune pentru dezvoltare urbană durabilă.

Programul de Cooperare URBACT IV facilitează transferul de cunoștințe 

și bune practici între orașe cu scopul de a promova dezvoltarea urbană 

integrată și sustenabilă, îmbunătățirea politicilor propuse de acestea și 

îmbunătățirea eficienței politicii de coeziune în orașe. 

Aria eligibilă a programului:

     Albania, Muntenegru, Serbia, 

Macedonia de Nord, Bosnia-

Herțegovina

     Elveția

     Cele 27 de state membre UE

     Norvegia

     79,769 milioane euro FEDR

Bugetul Programului de Cooperare 

URBACT IV 2021 - 2027: 

     5,00 milioane euro IPA. 



Programul Interreg URBACT IV va opera sub un singur obiectiv specific Interreg 1 (ISO1): o mai bună 

guvernanță a cooperării prin consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de 

a implementa strategii teritoriale urbane și va avea o singură axă prioritară:

Axa prioritară: Promovarea dezvoltării urbane durabile integrate prin cooperare.
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URBACT – 3 direcții de acțiune 

Activitatea programului URBACT de a dezvolta, 

împreună cu orașele, o metodă care reunește părțile 

interesate pentru a concepe planuri de acțiune 

integrate pentru a răspunde provocărilor orașelor și 

pentru a împărtăși lecțiile învățate la scară largă, este 

unică în Europa. Metoda URBACT propune o 

abordare practică pentru ca orașele să transpună 

principiile de nivel înalt în activitatea de zi cu zi. 

Programul va continua să promoveze abordările 

integrate, dezvoltând procesele participative de jos în 

sus, pentru a realiza conexiunea între politicile UE și 

cele locale.

>> a transfera bunele practici 

urbane stabilite

Utilizarea rețelelor 

transnaționale (proiecte) 

pentru a îmbunătățirea 

capacității orașelor europene 

de:

>> a proiecta și implementa 

planuri de acțiune integrate 

legate de provocările comune de 

dezvoltare urbană durabilă

>> a concepe planuri de investiții 

pentru reproducerea elementelor 

acțiunilor inovatoare urbane

Îmbunătățirea capacității 

părților interesate urbane de a 

formula și implementa politici 

de dezvoltare urbană durabilă, 

practici și inovații într-un mod 

integrat, participativ și bazat 

pe nevoile teritoriilor

Asigurarea faptului că practica 

și cunoștințele URBACT sunt 

puse la dispoziția practicienilor 

urbani și a factorilor de decizie 

politică pentru a se reflecta în 

politicile urbane locale, 

regionale, naționale și 

europene, în special prin 

Inițiativa Urbană Europeană; și 

contribuind la Agenda Urbană 

pentru UE
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Tipuri de rețele transnaționale (proiecte)
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Rețele de transfer vor încuraja transferul de bune 

practici urbane utilizând o metodologie validată, cu 

accent suplimentar pe sprijinirea modernizării bunei 

practici, dacă este posibil, prin legături către fondurile 

politicii de coeziune și alte programe de finanțare.

Rețelele de planificare a acțiunilor, în cadrul cărora  

experții urbani vor proiecta împreună cu un grup local 

URBACT planuri de acțiune integrate. Se vor 

concentra mai mult pe implementare, deoarece 

rețelele vor putea testa și experimenta acțiuni mici din 

planurile de acțiune integrate.

Complementaritatea cu Inițiativa Urbană Europeană (European Urban Initiative) 

     Transferul unor acțiuni urbane inovatoare implementate în cadrul IUE către orașele URBACT;

Inițiativa Urbană Europeană va oferi sprijin pentru inovare, consolidarea capacităților și a cunoștințelor, 

evaluarea impactului territorial și elaborarea de politici de comunicare. Orașele URBACT vor putea participa la 

activitățile IUE ce au ca scop îmbunătățirea capacității administrative. 

URBACT va utiliza metoda ”înțelegere – adaptare - reutilizare” pentru transferul de bune practici, continuând 

tradiția începută de rețelele mecanismului de transfer Urban Innovative Actions. 

URBACT și Inițiativa Urbană Europeană (IUE) se vor completa reciproc într-un mod coordonat, realizând: 

     Schimbul de cunoștințe și metode privind dezvoltarea urbană durabilă. 

Rețelele URBACT - sunt formate din 8 - 10 

orașe partenere de toate dimensiunile, 

provenind din întreaga Europă și respectând 

un echilibru pentru diferitele tipuri de regiuni 

(regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni în tranziție 

și regiuni dezvoltate). Conduși de un Partener 

principal (Lead Partner) și îndrumați de un 

expert URBACT, partenerii vor lucra împreună 

pentru a răspunde unei provocări comune de 

politică urbană.

Pentru a sprijini crearea de parteneriate, 

URBACT a dezvoltat un instrument pentru 

căutarea partenerilor 

https://urbact.eu/partnersearchtool. 



Facebook:  Facebook

Punct Național URBACT în România 

Bulevardul Libertății nr 14, sector 5, București, România

Email: simona.arghire@mdlpa.ro; mihaela.florea@mdrap.ro 

Website: urbact.eu, https://urbact.eu/romania 

Twitter: https://twitter.com/urbact_ro 

PUNCTUL NAȚIONAL URBACT ROMÂNIA 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
ROMÂNIA

Surse de informare privind URBACT

    Punctul Național URBACT în România;

     (în limba engleză);https://urbact.eu

    https://mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027 (în limba română); 

    Canalele de social media (Facebook, Twitter); 

    Evenimentele organizate de Autoritatea Națională și Punctul Național URBACT;  

    Evenimentele organizate de rețelele URBACT. 

     (în limba română);https://urbact.eu/romania

    Newslettere (în limba engleză și în limba română); 

    Evenimentele organizate de Secretariatul URBACT; 

    Design și testare de soluții la scară mică

    Consolidarea capacităților pentru 

elaborarea de politici

    Acces la resurse financiare și la sprijinul 

experților URBACT pentru schimb de bune 

practici și învățare

    Valoare adăugată prin hub-ul de 

cunoștințe URBACT. 

Beneficii pentru orașele participante în 

rețelele URBACT: 

    Învățare de la omologi din toate statele 

Uniunii Europene


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

