Buletin informativ URBACT
noiembrie 2014

2

BULETIN INFORMATIV URBACT
Editorial
Consolidarea legăturilor
interregionale

dintre

cele

patru

programe

Reînnoirea vechilor pieţe - instrument de dezvoltare
durabilă a oraşului
EDITORIAL
Noua echipă a Comisiei Europene, sub preşedinţia
lui Jean-Paul Juncker, a fost recent aleasă de către
Parlamentul European. Într-o notă mai modestă,
programul URBACT III (2014-2020) a fost prezentat
Comisiei Europene, în numele celor 28 de state UE,
plus Elveţia şi Norvegia, de către Comisia Generală
pentru Egalitate Teritorială (CGET), Autoritatea de
Management URBACT.
Foaia de parcurs stabilită este, prin urmare,
respectată, aprobarea programului de către Comisie
fiind stabilită la sfârşitul anului 2014 şi un apel iniţial
de propuneri pentru reţelele de oraşe din cadrul
URBACT III fiind prevăzut pentru perioada
februarie/martie 2015.
Ca şi în cazul URBACT II, oraşele vor fi principalii
beneficiari ai programului URBACT III. Iar prin
oraşe, ne referim la:
- autorităţi publice locale, reprezentând oraşe,
municipii;
- niveluri infra-municipale, cum ar fi sectoarele;

- autorităţi metropolitane şi aglomerări organizate de
nivel superior, reprezentate de o instituţie politicoadministrativă având competenţe delegate pentru
elaborarea politicilor şi punerea în aplicare în
domeniul politicii vizate de reţeaua URBACT în
cauză.
În plus, şi alte categorii de beneficiari care nu sunt
oraşe pot fi parteneri în reţele URBACT, cum ar fi
agenţiile locale înfiinţate de un oraş, autorităţile
naţionale, teritoriale sau regionale, universităţile şi
centrele de cercetare naţionale, atunci când sunt
implicate teme urbane.
Evenimentele de informare URBACT III se
desfăşoară în limba naţională, în strânsă colaborare
cu ministerele respective, în aproape toate ţările din
UE, plus Norvegia şi Elveţia.
Veţi găsi informaţii actualizate periodic cu privire la
aceste întâlniri pe pagina web dedicată
evenimentului.
Vă rugăm să nu ezitaţi să formulaţi orice întrebări
folosind formularul de contact URBACT şi nu uitaţi
că oportunitatea de a face parte dintr-o reţea

3

URBACT este o experienţă remarcabilă. Specialiştii
în dezvoltare urbană, factorii de decizie politică şi
oficialii aleşi pot găsi astfel de soluţii practice la
problemele cu care se confruntă oraşele lor într-un
cadru european - dar participarea la o astfel de
reţea necesită o pregătire în avans!
Emmanuel Moulin, Şeful Secretariatului URBACT

Consolidarea
legăturilor
dintre cele patru programe
interregionale

Interviu cu Michel Lamblin, director de program,
INTERREG IVC/Europa; Emmanuel Moulin, şef al
Secretariatului URBACT; Peter Mehlbye, şef
Unitatea de coordonare ESPON şi Petra
Masácová, Şef al Autorităţii de Management,
INTERACT. Cei patru au discutat despre
schimbările
în
structura
şi
mandatul
programelor lor şi despre ceea ce le diferenţiază
unele de celelalte, în perioada de programare
2014-2020.
Care sunt principalele realizări ale programului
dumneavoastră şi ce dovezi aveţi în acest sens?
Michel Lamblin, INTERREG IVC/Europa
În prezent, în cadrul INTERREG IVC, peste 400 de
bune practici de politici au fost transferate de la o
regiune la alta şi în jur de 430 de instrumente de
politici locale/regionale au fost dezvoltate sau
îmbunătăţite datorită cunoştinţelor împărtăşite prin
cooperare. 710 milioane de euro - mai mult decat
dublu faţă de bugetul programului - au fost cheltuite
din fonduri naţionale/regionale pentru a pune în
aplicare bunele practici învăţate în cadrul
INTERREG IVC. Peste 6000 de angajaţi ai
organismelor locale şi regionale şi-au crescut
capacitatea de a implementa politici regionale.
"Programul a fost pus sub semnul întrebării în 2006
deoarece aborda prea multe teme în toate domeniile
dezvoltării regionale, acum însă este o parte
integrantă din Politica de Coeziune – aşa că

valoarea adăugată oferită de program a fost acum
demonstrată."
Emmanuel Moulin, URBACT
Una dintre cele mai mari realizări ale programului
URBACT este impactul Planurilor Locale de
Acţiune pe care oraşele trebuie să le realizeze şi
care reprezintă unul din principalele rezultate ale
activităţilor lor în cadrul reţelei. Potrivit unui studiu
recent, la un an de la încheierea activităţilor
proiectului, 90% dintre oraşele care au răspuns au
declarat că Planul lor Local de Acţiune se află în
curs de implementare. Şi o treime dintre respondenţi
au declarat că pun în aplicare mai mult de 50% din
acţiunile menţionate în planul de acţiune. Acest
lucru este, desigur, în beneficiul oraşelor şi al
cetăţenilor, beneficiarii finali din toate reţelele
noastre.
Un alt rezultat important pentru URBACT pentru
perioada 2007-2013 este impactul cunoştinţelor
produse de program prin intermediul activităţilor sale
de capitalizare/valorificare. Un studiu lansat in
primavara acestui an cu privire la activităţile noastre
de capitalizare şi comunicare demonstrează
capacitatea URBACT de a promova dezvoltarea
urbană durabilăe, nu numai către beneficiarii
URBACT (oraşe şi regiuni), dar şi către oraşe şi
organizaţii din Europa care nu au participat în trecut
la proiecte URBACT. Din peste 400 de respondenţifactori de decizie din oraşe, practicieni şi experţi din
mediul urban - 85% declară că şi-au îmbogăţit
cunoştinţele despre dezvoltarea urbană integrată.
Acestea sunt câteva elemente puternice pe care
vom continua să le dezvoltăm în viitor.
Petra Masácová, INTERACT
Între 2007 şi 2013, INTERACT a oferit sprijin real în
primul rând programelor de Cooperare Teritorială
Europeană (CTE), precum şi altor părţi interesate
din domeniul cooperării teritoriale (printre altele,
autorităţile naţionale, actori din sistemele de
guvernanţă ale strategiilor macro-regionale şi
Comisia Europeană) în mai multe domenii, printre
care:
 managementul şi controlul programelor
aferente perioadei 2007-2013 (planificare
program, management de program, de
proiect şi management financiar, inclusiv
controlul de prim nivel şi de nivelul doi);
 strategii macroregionale;
 capitalizare/valorificare;
 comunicarea rezultatelor proiectelor şi
programelor; şi
 pregătirile pentru perioada de programare
2014-2020.
Toate programele CTE au beneficiat în mod direct deşi în proporţie diferită - de serviciile INTERACT. O
rată medie de satisfacţie de 4,19 din 5,00 a
participanţilor la evenimentele INTERACT arată că
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programele apreciază mult sprijinul acordat.
Există aspecte ale serviciilor INTERACT care sunt
dificil de demonstrat prin dovezi concrete şi cifre, cu
toate acestea, putem spune că INTERACT a
contribuit în mare măsură şi la armonizarea şi
simplificarea programelor şi a făcut munca acestora
mai vizibilă.
Peter Mehlbye, ESPON
ESPON este un program european de cooperare
teritorială care are rolul specific de a oferi sprijin în
dezvoltarea politicilor cu posibilitatea de comparare
a dovezilor pan-europene cu privire la structurile
teritoriale, tendinţele, perspectivele şi impactul
politicilor.
Între 2007 şi 2014 baza de cunoştinţe pentru
formularea de politici în mod informat s-a
îmbunătăţit semnificativ datorită celor peste 100 de
activităţi de proiect şi a implicării unui mare număr
de cercetători şi experţi din întreaga Europă în
grupurile de proiect transnaţionale.
Dovezile au fost folosite în formularea de politici şi
analize specifice împreună cu grupuri de părţi
interesate din regiuni, oraşe, autorităţi naţionale şi
alte programe CTE. Instrumentele puse la dispoziţie
au fost dezvoltate în continuare, precum baza de
date ESPON şi, în cele din urmă, conştientizarea şi
utilizarea dovezilor teritoriale cu perspectivă
europeană de către factorii de decizie politică şi
practicieni au crescut la fel de mult ca şi implicarea
şi interesul cadrelor universitare din Europa în
fenomenele de dezvoltare teritorială.

implementarea planurilor de acţiune şi, în acelaşi
timp, efectuăm o evaluare continuă a acestor reţele.
Sperăm să dezvoltăm aceată idee şi să o integrăm
în URBACT III.
Peter Mehlbye, ESPON
Principala lecţie învăţată pentru următoarea şi cea
de-a treia generaţie ESPON este că se impune o
reînnoire, care asigură trei îmbunătăţiri majore:
(1) o mobilizare mai puternică şi utilizarea
rezultatelor ESPON în politici concrete pentru oraşe,
regiuni şi alte programe cu finanţare FEDR,
(2) o capacitate mai mare de a asimila/încorpora
analizele, de a îmbunătăţi transferul de cunoştinţe şi
de a comunica rapid rezultatele ESPON atunci când
procesele politice cer acest lucru, şi
(3) o revizuire profundă a cadrului administrativ
pentru reducerea sarcinii administrative în cadrul
implementării programului.
Cu toate acestea, producţia de noi dovezi teritoriale
prin activităţi de cercetare aplicate, precum şi
întreţinerea şi îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe şi
instrumente trebuie să continue să ofere noi dovezi
pentru eforturile de capitalizare şi activităţile de
informare
care
vizează
toate
nivelurile
administrative cu informaţii comparabile privind
regiuni, oraşe şi teritorii mai mari, văzută dintr-o
perspectivă europeană.

Dacă e să priviţi înapoi la perioada de
programare 2007 - 2013, care sunt, în opinia
dumneavoastră, lecţiile învăţate cu privire la
programul
dumneavoastră?
Ce
trebuie
îmbunătăţit şi ce ar trebui să fie păstrat?
Emmanuel Moulin, URBACT
Între 2007 şi 2013 am dezvoltat şi pus la punct ceea
ce noi numim Metoda URBACT, care reprezintă un
element-cheie al tuturor activităţilor noastre de
schimb de experienţă şi de învăţare. Este un mix de
ingrediente, cum ar fi implicarea actorilor locali şi
utilizarea de instrumente participative, accentul pe
producţia de planuri locale de acţiune şi mediul
transnaţional de învăţare. Această metodă devine
din ce în ce mai mult o marcă înregistrată URBACT
şi cu toate că ingredientele sale sunt relativ simple,
oraşele o apreciază foarte mult şi fac constant proba
succesului acesteia.
Referitor la ce putem îmbunătăţi, trebuie să ne
uităm mai bine la ce se întâmplă cu Planurile Locale
de Acţiune produse de oraşe, o dată ce proiectele
URBACT iau sfârşit. Din acest motiv, acum testăm
deja un nou tip de reţea axată pe transferul şi

Cum definiţi capitalizarea şi cum vor arăta
eforturile dvs. de capitalizare în viitor?
Petra Masácová, INTERACT
Capitalizare înseamnă utilizarea eficientă a
cunoştinţelor şi a experienţei dobândite anterior de o
persoană sau mai multe. Capitalizarea, aşa cum o
vedem la INTERACT, este un proces integrat care
vizează consolidarea capitalului construit de
proiectele
şi
programele
de
Cooperare
Teritorială/Interreg (înţelegem capitalul, în acest
cadru, ca produse/rezultate/cunoştinţe/know-how).
Obiectivele
programului
INTERACT
pentru
capitalizare sunt, în principal, de a îmbunătăţi
vizibilitatea şi accesibilitatea cunoştinţelor şi a
rezultatelor generate de proiectele şi programele de
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Cooperare Teritorială/INTERREG.
Acesta, în sine, este un obiectiv important, dar şi un
sprijin în promovarea re-utilizării şi/sau a transferului
acestor cunoştinţe şi rezultate care, la rândul lor, vor
conduce, în final, la o îmbunătăţire a performanţei şi
a rezultatelor.
Contribuţia INTERACT la eforturile de capitalizare
privind cooperarea teritorială în general începe cu
KEEP,
o
bază
de
date
multicriterială,
georeferenţiată, pentru proiectele şi partenerii din
programele de cooperare teritorială/INTERREG. În
afară de aceasta, INTERACT a lucrat şi a analizat
diferite teme (de exemplu: energie, cultură şi
industrii creative, diverse subiecte abordate de
grupul de lucru Mediteranean).
În viitor, INTERACT III va continua să lucreze în
aceste domenii. Unul dintre obiectivele noastre
specifice se va concentra pe modul în care putem
îmbunătăţi captarea şi comunicarea rezultatelor
programului, iar eforturile noastre de capitalizare
tematice se vor concentra în acest sens. Pentru a
reuşi acest lucru, va trebui ne coordonăm bine cu
celelalte programe interregionale, în special cu
INTERREG Europa.
Emmanuel Moulin, URBACT
Începând cu anul 2007, URBACT II a fost primul
program de cooperare interregională cu un plan şi
un buget dedicate capitalizării. Pentru noi,
capitalizarea este producerea de noi cunoştinţe în
domeniul dezvoltării urbane, pe baza experienţei
existente şi a cunoştinţelor care provin nu numai de
la partenerii URBACT, ci şi de la proiecte/programe
europene similare sau complementare.
URBACT III îşi va continua activităţile de
capitalizare. Scopul nostru este de a ne asigura că
specialiştii şi factorii de decizie de la toate nivelurile
(UE, naţional, regional şi local) au acces mai facil la
cunoştinţele tematice URBACT şi că ei împărtăşesc
know-how-ul cu privire la toate aspectele legate de
dezvoltarea urbană durabilă, în scopul de a
îmbunătăţi politicile urbane.
Pentru a face acest lucru, vom elabora acţiuni care
consolidează şi sprijină schimbul de cunoştinţe
privind dezvoltarea urbană durabilă. Am creat, de
exemplu "workstreams", adică grupuri de lucru
care, pentru o perioadă limitată de timp, aduc
împreună "practicieni" şi "teoreticieni" pe o temă
anume, cu scopul de a face transfer de know-how şi
de a elabora recomandări de politici pe probleme
urbane. Un alt exemplu este realizarea unui nou
website interactiv, pe care ne-am propus să il avem
funcţional la începutul anului viitor, care va funcţiona
ca o platformă de cunoştinţe cu ajutorul experţilor
tematici şi a Punctelor Naţionale URBACT, şi care
va implica diferitele niveluri de guvernare (naţional,
regional, local) în transferul de cunoştinţe.

De asemenea, contăm pe consolidarea cooperării
cu alte organizaţii (programe, reţele etc.) care
operează în domeniul dezvoltării urbane durabile.
Desigur, vom contribui, de asemenea, la iniţiativele
naţionale şi ale UE, ca parte a Agendei Urbane
Europene.

Ce fel de proiecte veţi finanţa în viitor? Există
vreo
schimbare
în
noua
perioadă
de
programare?
Michel Lamblin, INTERREG IVC / Europa
Vom continua să finanţăm proiecte de cooperare
interregională, diferenţa faţă de INTERREG IVC
fiind faptul că toate proiectele vor trebui să dezvolte
un plan de acţiune şi să urmărească implementarea
acestui plan de acţiune în regiunea lor. Această fază
prelungită de monitorizare va permite programului
să înregistreze efectele schimbărilor de politici
atunci când acestea sunt efectiv aplicate (de multe
ori la câţiva ani de la finalizarea proiectului).
În ceea ce priveşte parteneriatele, ţinta noastră sunt
încă autorităţile publice şi persoanele responsabile
cu aplicarea politicilor. Punem un accent special pe
acele organisme implicate în punerea în aplicare a
fondurilor structurale, cum sunt autorităţile de
management şi organismele de implementare. Un
element nou este faptul că organizaţiile non-profit
relevante pentru elaborarea/punerea în aplicare a
politicilor vor fi, de asemenea, eligibile pentru
finanţare.
Emmanuel Moulin, URBACT
Trei tipuri de reţele (pentru planificarea acţiunilor, de
implementare şi pentru schimbul de bune practici)
vor fi finanţate - şi nu doar reţelele de planificare a
acţiunilor, cum s-a întâmplat în perioada de
programare anterioară.
Peter Mehlbye, ESPON
Noul Program de Cooperare ESPON 2020 va avea
în mod oficial doar un singur contract de proiect
încheiat cu Beneficiarul Unic, ESPON ECTC.
Acţiunile şi activităţile vor continua să producă
dovezi teritoriale prin cercetare aplicată şi o analiză
mai definită prin nevoia de politici, cuprinzând, de
asemenea, activităţi de informare mai ample şi o
punere în aplicare mai flexibilă, prin externalizarea
anumitor servicii.

Acest interviu a fost realizat pentru numărul din
septembrie al revistei INTERACT. Puteţi citi interviul
complet aici.
Foto: Dushan Hanuska şi Open Days (Flickr)

Reînnoirea vechilor pieţe instrument
de
dezvoltare
durabilă a oraşului
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Foto de Raging Wire pe flickr

Pieţele sunt la fel de vechi ca şi oraşele. Şi în
fiecare ţară şi în fiecare oraş sunt cât se poate
de diferite. Dar, în toate cazurile, ele creează
locuri de întâlnire, afaceri şi locuri de muncă şi
au un mare potenţial cand vine vorba de
punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare
durabilă şi a noilor tendinţe. Iată câteva sfaturi
de la reţeaua URBACT Markets.
Deci, care a apărut primul: oraşul sau piaţa?
Această întrebare este similară cu cea despre ce a
fost mai întâi: oul sau găina. Toată lumea ştie că
pieţele sunt la fel de vechi ca însăşi civilizaţia, iar
antropologii, care au scris pe larg despre acest
lucru, cu atât mai mult. Profesorul meu, Jesus
Contreras, mi-a spus acum 30 de ani că în secolul
al XIX-lea pieţele erau locuri unde oamenii se
întâlneau şi organizau nunţi dar, în zilele noastre,
nunţile se ţin în săli de bal şi în cluburi.
Astăzi, percepţia că pieţele sunt locuri pe care tinerii
nu le mai folosesc începe să se schimbe şi poate că
în curând vom putea vedea căsătorii care au loc
într-o piaţă. Să mergi la piaţă devine la modă în
anumite locuri. Dacă vizitaţi Camden Market din
Londra, vârsta medie a celor care o frecventează
este destul de mică, mai ales în timpul verii, când
piaţa este ”invadată” de miile de studenţi care
studiază limba engleză în Marea Britanie, precum şi
de turişti. În cazul acestei pieţe, unul dintre obiective
este de a-i atrage din nou pe cumpărătorii locali. Dar
în Barcelona, unde pieţele sunt în primul rând de
produse alimentare, sâmbăta dimineaţa cuplurile
tinere inundă pieţele pentru a-şi cumpăra alimente.
Aceştia sunt din ce în ce mai mult preocupaţi de
hrana sănătoasă, de alimentele locale, de calitate,
dar şi să obţină
servicii personalizate de la
comercianţi.
În fiecare oraş şi în fiecare ţară, pieţele au abordări
diferite în funcţie de ceea ce este specific culturii
respective, în sens antropologic. În timpul unei vizite
recente în pieţele din Londra, organizată de
partenerul din Marea Britanie al reţelei URBACT
Markets, am văzut particularităţile acestor pieţe. Ele

sunt adesea administrate de entităţi private, fac
parte din iniţiativele pentru spaţiile publice şi
creează concepte de afaceri/comerţ cu proiecte
"autentice" şi imobiliare. În spatele acestei iniţiative
a sectorului privat, sistemul public este perceput a
avea o atitudine de "laissez-faire", pentru a nu
împiedica iniţiative care pot genera câştig economic
în zonele înconjurătoare, cu excepţia cazului în care
reprezintă o problemă pentru comunitate, şi care
aduc un beneficiu din punct de vedere urbanistic, al
serviciilor, al oportunităţilor de muncă etc. În acest
context, autorităţile locale sunt adesea văzute mai
degrabă ca autorităţi de reglementare decât ca
facilitatori.
În sudul Europei, administrarea pieţei intră de obicei
în responsabilitatea sectorului public. Torino, Atena
şi Barcelona sunt exemple ale unei implicări
puternice din partea autorităţilor locale în ceea ce
priveşte facilităţile şi comercianţii, pentru a se
asigura că acest serviciu este considerat o parte
importantă a lanţului de aprovizionare cu alimente
care aduce, în acelaşi timp, şi alte beneficii pentru
dezvoltarea urbană. Parteneriatele public-private în
aceste cazuri înclină mai mult în favoarea sectorului
public, în timp ce în lumea anglo-saxonă, lucrurile
stau de multe ori invers.
Probabil că deplasarea acestor două extreme mai
aproape una de cealaltă ar fi benefică pentru
ambele modele.
Dar diferenţele nu stau doar în gradul de
angajament public şi privat: ele privesc, de
asemenea, tipul de piaţă pe care ne-o dorim. În
Europa de Sud, cultura gastronomică face parte din
viaţa de zi cu zi, iar pieţele se bazează pe ea. Noi
nu am văzut acelaşi lucru în Londra şi Wroclaw,
unde alimentele sunt doar o categorie din produsele
din piaţă. Construirea de puncte de vânzare în jurul
ideii de alimentaţie cu beneficii pentru sănătate, a
beneficiilor produselor locale pot ajuta pieţele să
crească bunăstarea celor care trăiesc în oraşe.
Prin urmare, vedem abordări foarte diferite, dar
ceea ce este incontestabil este faptul că pieţele sunt
instrumente foarte utile pentru transformarea
oraşelor, fie că vorbim de abordări publice, private
ori mixte. Acestea pot facilita regenerarea cartierelor
şi coeziunea socială, pot facilita crearea de locuri de
muncă şi consolidarea IMM-urilor, distribuirea
produselor şi includerea şi promovarea practicilor
durabile sau promovarea alimentaţiei şi stilului de
viaţă sănătos etc.
Sunt, totuşi, unele premise care trebuie luate în
considerare când se iniţiază o strategie de acest
gen:
- Afacerile trebuie să fie profitabile, cu alte cuvinte,
pieţele trebuie să fie sustenabile din punct de
vedere comercial.
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea pieţelor, şi, prin
urmare, şi mediul local, trebuie să se bazeze pe un
angajament comun între comercianţi şi autorităţile
locale, atât în termeni de obiective, cât şi de acţiuni

şi finanţare. Vorbim aici despre guvernare şi
strategie.
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- Autorităţile locale ar trebui să privească pieţele
dintr-o perspectivă integrată, luând în considerare
urbanismul şi punerea în aplicare a îmbunătăţirilor
sociale şi de mediu, împreună cu beneficiile
economice.
Oraşele sunt ecosisteme complexe, în care
organizarea, buna funcţionare şi generarea de
bunăstare co-există cu mulţi alţi factori. Pieţele sunt
instrumente care permit îmbunătăţiri în multe
domenii. ”Manualul pieţelor”, elaborat prin proiectul
URBACT Markets, va prezenta beneficiile şi
oportunităţile pe care le oferă pieţele şi câteva
exemple de bune practici în oraşele participante:
Attica, Barcelona, Dublin, Londra, Pecs, Suceava,
Turin, Toulouse şi Wroclaw.
Nu pierdeţi episodul următor... Va continua.
De Núria Costa - Lead Partner al reţelei URBACT
Markets
Citiţi mai mult:
URBACT Markets – minisite-ul proiectului URBACT
Atena, o metropolă care promoveaza alimentatia
sustenabila prin URBACT – articol URBACT
(Buletinul informativ al lunii octombrie)

URBACT este un program european care
facilitează schimbul de informaţii în vederea
promovării dezvoltării urbane durabile. Programul
oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în
vederea rezolvării provocărilor urbane majore,
confirmând, totodată, rolul crucial pe care centrele
urbane îl au în confruntarea cu schimbările actuale
ale societatii. URBACT susţine oraşele în
dezvoltarea de soluţii pragmatice, noi şi durabile,
care îmbină într-o abordare integrată aspecte
sociale, economice şi de mediu înconjurător.
Programul facilitează schimbul de bune practici şi
experienţe între toţi specialiştii europeni implicaţi în
domeniul politicii urbane. În prezent, în Programul
URBACT sunt implicate 300 de oraşe, 29 de ţări şi
5000 de participanţi activi.

www.urbact.eu/project

