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BULETIN INFORMATIV URBACT
Invitaţie de participare la INFODAY URBACT pe 30 octombrie 2014
Când ar trebui să utilizeze oraşele Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI)?
Atena, o metropolă care promovează alimentaţia sustenabilă cu ajutorul
programului URBACT
Programul URBACT III
•
•

O privire în noul program URBACT III
Programul URBACT 2014-2020

Proiectele URBACT
•
•

24 de reţele în curs de desfăşurare, 190 de oraşe active – Cum acţionează acestea?
Dincolo de schimburi şi cunoaştere... oraşele URBACT generează rezultate!
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Joi, 30 octombrie 2014, va fi organizată în
Bucureşti prima sesiune de informare naţională
(InfoDay) privind programul european URBACT III,
care va fi lansat la începutul anului viitor.
Evenimentul va prezenta principalele caracteristici
şi elemente de inovare ale programului pentru
perioada 2014-2020, precum şi rezultatele şi
succesele programului URBACT II până în acest
moment.
Sunt invitaţi să participe la INFODAY URBACT
România:
• Oraşe partenere URBACT
• Oraşe, autorităţi metropolitane, agenţii de
dezvoltare şi asociaţii locale interesate să
participe în programul URBACT

•
•

Autorităţi de management ale programelor
naţionale
Experţi, persoane din domeniul academic şi
practicanţi în domeniul dezvoltării urbane.

Acest eveniment este organizat de Secretariatul
Tehnic Comun URBACT în colaborare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(Autoritate Naţională în Programul URBACT),
beneficiind de asemenea de sprijinul Punctului
Naţional de Diseminare URBACT – Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
„URBAN-INCERC”.
Pentru înregistrare şi alte detalii suplimentare, vă
invităm să trimiteţi un e-mail dnei Irina CHICOŞ
irina.chicos@mdrap.ro.
Agenda preliminara InfoDay RO EN
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Când ar trebui să utilizeze
oraşele Investiţiile Teritoriale
Integrate (ITI)?

vizate se specifică în programul (programele)
relevant(e), în conformitate cu normele specifice
fiecărui fond.
3. Statul membru sau autoritatea de management
poate desemna unul sau mai multe organisme
intermediare, inclusiv autorităţi locale, organisme
de
dezvoltare
regională
sau
organizaţii
neguvernamentale, care să gestioneze şi să
implementeze o ITI în conformitate cu normele
specifice fiecărui fond.
4. Statul membru sau autorităţile de management
relevante se asigură că sistemul de monitorizare
pentru program (e) prevede identificarea
operaţiunilor şi a realizărilor unei priorităţi care
contribuie la o ITI.

Noile investiţii teritoriale integrate constituie un
pilon-cheie al perioadei de programare 20142020. Acestea sunt stabilite în termeni legali în
Regulamentul privind dispoziţiile comune şi fac
parte din Articolul 7 din Regulamentul FEDR,
care prevede că cel puţin 5% din fondurile
europene ar trebui să fie cheltuite pe dezvoltare
urbană integrată.
Mai sunt posibile două alte metode pentru
îndeplinirea articolului 7: formele existente ale axei
verticale, care au fost folosite cu mare succes în
landurile germane şi, de asemenea, programele
comprehensive pentru un oraş, care probabil că vor
fi utilizate mai rar.
Ce sunt Investiţiile Teritoriale Integrate?
Din Regulamentul UE de stabilire a unor
dispoziţii comune (nr. 1303/2013), articolul 36
1. În cazul în care o strategie de dezvoltare urbană
sau o altă strategie teritorială ori un pact teritorial,
menţionate la articolul 12 alineatul (1) din
Regulamentul privind FSE, necesită o abordare
integrată care implică investiţii din FSE, FEDR
sau Fondul de coeziune în mai multe axe
prioritare din unul sau mai multe programe
operaţionale, acţiunile relevante pot fi desfăşurate
ca o investiţie teritorială integrată („ITI”).
Acţiunile desfăşurate ca o ITI pot fi completate cu
sprijin financiar acordat din FEADR sau din
FEPAM.
2. În cazul în care o investiţie teritorială integrată
este sprijinită din FSE, FEDR sau Fondul de
coeziune, programul operaţional (programele
operaţionale)
relevant(e)
descrie
(descriu)
abordarea în materie de utilizare a instrumentului
ITI şi alocările financiare orientative din fiecare axă
prioritară, în conformitate cu normele specifice
fiecărui fond.
În cazul în care o investitiţie teritorială integrată
este completată cu sprijin financiar din FEADR sau
FEPAM, alocarea financiară orientativă şi măsurile

Aceste aspecte ale noilor instrumente teritoriale au
fost discutate la o reuniune URBACT ce a avut loc la
Roma pe 11 septembrie şi unde oraşele invitate şi
autorităţile de management corespunzătoare,
precum şi reprezentanţi ai statelor membre, au
discutat despre ce intenţionează să facă cu ajutorul
noilor instrumente introduse de articolul 7 şi despre
modul în care acestea ar putea fi organizate la nivel
de oraş. Noul instrument pentru Articolul 7 care a
dominat discuţia este investiţia teritorială integrată
sau ITI.
Aşadar, când ar trebui să folosească un oraş
noua investiţie teritorială integrată? Raspunsul
simplu pentru oraşele URBACT este că acestea ar
trebui să o folosească, dacă au posibilitatea. Deci, în
cazul în care programul operaţional FEDR permite
utilizarea unei ITI, iar oraşul a fost propus în cadrul
programului, atunci are sens ca oraşul să profite de
noua dispoziţie. Se estimează că 10 miliarde de
euro din sprijinul UE ar putea fi cheltuiţi prin
intermediul noului mecanism şi ca două treimi din
statele membre intenţionează să-l folosească.
Rezultatul final nu va fi cunoscut înainte de finalul
negocierilor dintre Comisie şi statele membre.
Fiecare stat membru îşi va organiza propriul răspuns
la noul articol 7, în felul său. Unele state vor avea
doar câteva oraşe mari care beneficiază – acesta va
fi cazul Olandei, unde cele patru mari oraşe vor fi
aşa-numitele oraşe ale Articolului 7. În alte state,
precum Franţa, reţeaua de oraşe va fi mai largă şi
vor fi 10-12 ITI doar în Ile de France şi nu mai puţin
de 50 de oraşe în întreaga ţară.
În general, autorităţile naţionale şi/sau regionale vor
fi luat deja decizia cu privire la folosirea ITI sau a
altor măsuri din articolul 7 (axa verticală sau
programe întregi). Aceleaşi oraşe vor fi, de
asemenea, eligibile pentru a deveni membre ale noii
Reţele de Dezvoltare Urbană, care va funcţiona ca
un forum pentru schimbul de experienţă între oraşe
şi alte activităţi mobilizate prin intermediul reuniunilor
la nivelul UE.
Dacă oraşul dvs. este unul dintre cele identificate
pentru o investiţie teritorială integrată, atunci,
evident, următorul pas este de a începe

demersurile necesare accesării acesteia, după o
primă discuţie cu Autoritatea de Management FEDR.
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sub programele URBAN 1 şi 2 şi, ulterior, a
fost integrată în perioada 2007-2013. ITI
oferă posibilitatea nu doar de a aborda
problemele legate de sărăcie, dar şi de a
concentra investiţiile pe ariile de oportunitate
de care localnicii pot beneficia. În special, ITI
poate face posibilă coordonarea resurselor
FEDR şi FSE mai eficient decât prin
programe de tip mono-fond. Oraşul
Rotterdam, de exemplu, ca beneficiar al
articolului 7, se va concentra asupra
cartierelor defavorizate. Rotterdam se află
într-o poziţie unică, fiind Autoritate de
Management pentru regiunea cu cea mai
mare populaţie din Olanda şi cu o
îndelungată experienţă în gestionarea
fondurilor.

Experienţa bazată pe contribuţiile statelor membre la
un seminar recent de la Roma, de pe 11 septembrie,
a sugerat că aproximativ două treimi dintre acestea
vor folosi ITI într-o formă sau alta. Totuşi, majoritatea
vor delega doar nivelul minim de funcţii. Mai exact,
ele vor delega dreptul ca oraşul în cauză să
selecteze operaţiunile, lăsând astfel restul activităţii
de programare, inclusiv controalele de eligibilitate,
monitorizare, evaluare şi plăţi în mâinile Autorităţii de
Management.
Dar, chiar şi în această formă, ITI oferă multe
avantaje unui oraş. Cel mai important dintre ele
este acela că oraşul este cel aflat la conducere.
Oraşul poate strânge un pachet coerent de proiecte
legate de o strategie globală şi poate avea aşteptări
rezonabile că acestea vor fi aprobate. Cu sistemul
de licitare tradiţional, doar o parte din proiecte ar fi
selectate şi coerenţa pachetului ar putea fi
compromisă. Această capacitate de planificare a
punerii în aplicare este un avantaj major al ITI. De
asemenea, deschide posibilitatea de a avea un
singur pachet de proiecte finanţate din diferite
priorităţi într-un program principal FEDR, de la alte
programe (inclusiv programele de cooperare
teritorială europeană, precum INTERREG) şi din alte
fonduri, în special Fondul Social European şi dacă
este cazul, de la Fondul de Coeziune, care
finanţează proiecte mari în domeniul energetic şi de
mediu. În acest din urmă caz, ar putea fi deosebit de
valoroasă completarea unei investiţii mari cu alte
proiecte, în scopul de a maximiza beneficiile pentru
o zonă locală.
Dar, ca şi în toate aspectele legate de fondurile
structurale, detaliile sunt cele care dau bătăi de
cap.

Tipuri de ITI
Mai întâi de toate, există investiţii teritoriale integrate
urbane şi rurale. Acest articol se va concentra pe ITI
din mediul urban, deoarece URBACT este un
program dedicat oraşelor. În al doilea rând, ITI poate
lua diferite forme, iar în prezent Comisia Europeană
efectuează un studiu pentru a explora patru tipuri
diferite:
•

•

ITI la nivel de regiuni urbane, în care o
zonă metropolitană este consolidată prin
faptul că este tratată ca o singură investiţie
teritorială integrată. Polonia urmează
această abordare, investiţiile teritoriale
integrate fiind proiectate pentru a compensa
lipsa unui nivel de guvernare a oraşelorregiuni. În cazul Varşoviei, ITI va fi gestionat
la nivel local, chiar de către oraşul Varşovia.
Alte oraşe vor participa ca parteneri în
cadrul ITI printr-un tip de consiliu format din
primării.
Concentrarea pe cartierele defavorizate:
acesta a fost modul în care abordarea
integrată a fost elaborată la nivel european

•

ITI urbane-rurale. Ca şi în cazul utilizării în
contextul oraşelor-regiuni, ITI pot fi folosite
pentru a consolida legăturile dintre rural şi
urban
într-o
singură
zonă
urbană
funcţională. Gothenburg, de exemplu, ca
beneficiar ITI, va lucra cu oraşul Gothenburg
şi cu autorităţile din localităţile vecine.

Fig.: ITI în Gothenburg
•

Investiţiile
Teritoriale
Integrate
transfrontaliere vor fi probabil rare, din
cauza dificultăţilor de operare în diferite
state membre. Exemple bine-cunoscute din
Europa includ Basel, Frankfurt Oder, Lille şi
Geneva. ITI oferă posibilitatea de a finanţa
proiecte transfrontaliere şi, de asemenea, de
a
lega
activitatea
transfrontalieră
INTERREG de tip A cu proiecte din
programele principale FEDR şi FSE.

Cum va sprijini URBACT Investiţiile
Teritoriale Integrate
Noul Programul Operaţional URBACT III are
potenţialul de a susţine ITI alături de celelalte
abordări introduse de Articolul 7, precum şi alte
instrumente teritoriale, cum ar fi Dezvoltarea locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii. Noul
program va conţine două noi tipuri de reţele care ar
putea fi relevante, alături de continuarea reţelelor de
planificare a acţiunii care sunt în prezent testate în
URBACT 2.
Reţelele de transfer vor permite oraşelor să înveţe
de la un „oraş cu bune practici” despre modul de
desfăşurare a unei activităţi specifice. În prezent,
există şase reţele-pilot de transfer testate, care
acoperă subiecte diverse, de la utilizarea clădirilor
abandonate
din
oraş
(TUTUR)
până
la

transformarea unui oraş în destinaţie gastronomică
(Gastronomic Cities).
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Cu toate acestea, reţelele de implementare sunt
cele care vor fi deosebit de interesante pentru toate
oraşele Articolului 7, deoarece aceste reţele vor
permite oraşelor care dispun de resurse de la
programele operaţionale să înveţe unele de la altele
în primii ani de implementare ai acestor planuri de
acţiune şi strategii. Deşi aceste reţele de
implementare vor fi deschise tuturor oraşelor care au
un plan de resurse pus la punct, este probabil să fie
interesante în special pentru cei care planifică
investiţiile teritoriale integrate - în acest caz,
schimbul de prime experienţe la nivel european
având o valoare adăugată considerabilă. Primele
apeluri sunt planificate să aibă loc la sfârşitul anului
2015.
Pe lângă activitatea legată de reţelele urbane, către
care se îndreaptă cea mai mare parte a resurselor
URBACT, va exista şi consolidarea capacităţilor
pentru oraşele implicate în reţele, astfel încât
acestea să-şi poată dezvolta abilităţile la nivel local,
împreună cu alte părţi interesate. Activităţile de
capitalizare şi de comunicare vor permite oraşelor
care nu au participat direct în reţele să beneficieze
de know-how-ul şi cunoştinţele acumulate.

Aspecte legate de oraşe
Cheia succesului cu noile instrumente teritoriale,
cum sunt invesţiile teritoriale integrate, va fi
păstrarea spiritului Cartei de la Leipzig şi pe
parcursul implementării. Acest lucru înseamnă că
pachetele de proiecte ar trebui să se bazeze pe o
analiză solidă a problemelor abordate, că ar trebui
ca strategiile şi planurile să fie elaborate în
colaborare cu o gamă largă de părţi interesate şi că
accentul pus pe soluţiile de integrare trebuie să fie
menţinut în faza de implementare a proiectelor.
Oraşele care doresc să intensifice participarea pot
combina o investiţie teritorială integrată cu
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii şi să aibă o abordare de jos în sus în
ceea ce priveşte dezvoltarea de strategii şi acţiuni.
Est posibil ca acest lucru să fie deosebit de
important în dezvoltarea de noi soluţii pentru zonele
defavorizate, soluţii care de multe ori s-au pierdut în
timpul crizei.
Următoarea perioadă, până în 2020, va fi una a
experimentării în ceea ce priveşte utilizarea
resurselor programului, pentru ca acestea să atingă
efectul maxim în oraşe. URBACT va lucra cu oraşele
pentru a se asigura că lecţiile învăţate sunt înţelese
în întreaga Europă.

Citiţi mai multe:
URBACT 2014-2020 - website-ul URBACT
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii sau cum să aduci oamenii în centrul
politicilor publice – articol URBACT (Buletinul
informativ al lunii iulie)

Zece diferenţe între Investiţiile teritoriale integrate
(ITI)
şi
Dezvoltarea
locală
plasată
sub
responsabilitatea comunităţii (CLLD) (EN)-– blogul
URBACT

Atena, o metropolă care
promovează alimentaţia sustenabilă cu ajutorul programului URBACT

De la un oraş cu un procentaj de 0% alimentaţie
auto-suficientă până la introducerea politicii de
alimentaţie ca prioritate-cheie în agenda politică,
Atena a parcurs un drum lung. Aflaţi cum au
ajuns acolo şi cum i-a ajutat programul URBACT
să facă acest lucru!
Atena: un oraş istoric, care s-a transformat într-o
metropolă modernă. Dar cultura în alimentaţie?
Atena este o metropolă urbană unică în Europa. Cu
o istorie de peste 3.000 de ani, oraşul este, de
asemenea, una dintre cele mai dense zone urbane
din Uniunea Europeană, care are de înfruntat multe
particularităţi şi provocări. În ultimul timp, Atena este
în centrul atenţiei mass-media din întreaga lume, din
cauza impactului crizei financiare grave cu care s-a
confruntat Grecia. În ceea ce priveşte profilul
populaţiei, trebuie să se ţină cont de faptul că
municipalitatea din Atena se referă numai la o zonă
centrală a oraşului, care găzduieşte 660.000 de
locuitori. Zona metropolitană mai mare cuprinde
aproape întreaga regiune Attica, cu 58 de
municipalităţi şi o populaţie estimată la 3.75 milioane
în 2014. Dacă oraşele satelit din apropiere de
Chalkida, Thiva şi Corint sunt incluse în zona
metropolitană, atunci populaţia totală ajunge la un
număr mult mai mare, creând o situaţie unică, astfel
că aproape jumătate din populaţia Greciei este
găzduită aici. Impactul asupra cererii de transport,
reţelelor de energie, locuinţelor, logisticii şi
aprovizionării cu alimente sunt, evident, foarte
importante. În ultimele două decenii, Atena a
cunoscut, de asemenea, o explozie a populaţiei
imigrante. Prin urmare, în zilele noastre găzduieşte
- poate cu câteva excepţii - toate civilizaţiile şi
naţionalităţile din lume, un fapt care a
transformat Atena într-o metropolă autentică.
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În ceea ce priveşte producţia de alimente,
extinderea urbană a redus terenurile agricole din
Attica şi a afectat mai ales anumite cartiere. De
exemplu, Mesogheia, o zonă din Attica de Est,
folosită drept centru de producţie agricolă,
găzduieşte acum noul aeroport E. Venizelos, un
proiect care a făcut presiuni pentru crearea de
locuinţe şi terenuri de afaceri. În mod similar,
Thriasio Pedion în Attica de Vest, care a fost tot o
zonă agricolă, a fost transformată într-o zonă
logistică şi industrială, eliminând producţia agricolă.
Ca o consecinţă, Attica şi Atena sunt importatoare
de produse agricole, fie din Grecia rurală, fie din
străinătate. Atena, în special, nu are nicio producţie
agricolă, realizând un procentaj de 0% alimentaţie
auto-suficientă.
În ce priveşte cererea, grecii, în general, şi atenienii,
în special, au înlăturat dieta tradiţională
mediteraneană, care este legată de bunăstare şi
sănătate, şi urmează dieta actuală „la nivel mondial”.
Potrivit lui Giorgos Keranis, expert în alimentaţie şi
colaborator la „Development and Destination
Management Agency”, din Atena, „în ultimii 35 de
ani, gospodăriile şi-au schimbat complet modelele
de nutriţie, îndepărtându-se de dieta tradiţională
grecească spre un regim alimentar occidental bazat
pe carne, grăsime şi mâncare rapidă; de exemplu,
consumul casnic de carne, cantităţi pe cap de
locuitor - 4,5 kg, în loc de 1 kg, cum era cu câteva
decenii în urmă. Astfel, s-a creat un cerc vicios, în
care urbanizarea a exclus producţia agricolă, au
urmat importurile de produse alimentare, iar hrana sa schimbat din cauza constrângerilor de
aprovizionare, pe de o parte, şi a cererii de modele
nutriţionale „occidentale, moderne”, importate - pe
de altă parte. O astfel de schimbare este evidentă,
de asemenea, şi în restaurante şi catering, unde
este greu să găseşti un meniu pregătit integral cu
produse locale.
Din aceste motive, s-ar putea, probabil, crede că o
discuţie cu privire la iniţiativele legate de produsele
alimentare din oraş nu ar fi bine primită. Chiar mai
mult, în vremuri de criză, deoarece alimentaţia
devine o nevoie de bază, mai degrabă decât un
lucru care urmează să fie ameliorat; îmbunătăţirea
procedurilor de cultivare, producţie, distribuţie şi
consum de alimente pare să câştige atenţia
persoanelor, familiilor, grupurilor, organizaţiilor şi
întreprinderilor conexe din Atena.

Copii
îngrijindu-şi
grădina de legume,
la
grădiniţa
din
Plaka

Municipalitatea din Atena participă în calitate de
partener de proiect, prin Agenţia „Development and
Destination Management” din Atena, în reţeaua
URBACT „Sustainable Food in Urban Communities”
(“Alimentaţie sustenabilă în comunitaţile urbane”).
Mulţumită acestei implicări, provocări precum
agricultura urbană, nutriţia, educaţia alimentară,
distribuţia de alimente şi locurile de muncă ecologice
sunt discutate şi rezolvate în mod progresiv la nivel
local.
Hrana este, de asemenea, elementul central în
celelalte două reţele URBACT II în care unităţile
administraţiei publice locale din Atena sunt implicate
ca parteneri. Regiunea din proiectul Attica se
confruntă cu probleme legate de pieţele sale
alimentare deschise şi închise, prin participarea la
reţeaua URBACT Markets. Între timp, mai recent,
municipalitatea din Korydallos a început să lucreze
la noţiunea de strategie pentru gastronomia locală
prin Gastronomic Cities. Atena este gata să devină
o metropolă care promovează alimentaţia
sustenabilă, cu ajutorul programului URBACT.
Aşa cum există multe provocări comune între aceste
reţele, oportunităţile de a combina paşii şi de a lucra
împreună sunt de aşteptat să se dezvolte în
perioada următoare. Atât Elpida Papadopoulou, din
regiunea Attica, cât şi Andreas Alexopoulos, din
oraşul Korydallos, au fost de acord că programul
URBACT a fost o oportunitate unică de a dezvolta
parteneriate. Cum spunea Elpida Papadopoulou,
„acum discutăm probleme legate de produsele
alimentare cu mai multe părţi interesate - care se
alătură celorlalte Grupuri Locale de Sprijin – ceea ce
nu ar fi fost posibil în afara programului URBACT”.

Introducerea politicii alimentaţiei
prioritate-cheie în agenda politică

ca

Procesele de luare a deciziilor participative şi
implicarea cetăţenilor în politica de programare sunt
slabe în Grecia; astfel, nu a fost simplu să creezi, în
rândul părţilor interesate, speranţa că vor forma
Grupul Local de Sprijin al reţelei „Sustainable Food”.
Cum spunea Dina Tsamourtzi de la Agenţia
„Development and Destination Management” din
Atena, „în primul rând, mulţi dintre reprezentanţii
părţilor interesate au considerat că dreptul de
proprietate asupra activităţilor lor ar fi ameninţat, aşa
că pentru noi a fost o provocare enormă să putem
să le câştigăm încrederea”. În acelaşi timp, politica
„alimentaţiei sustenabile” („sustainable food”) este
nouă în societatea greacă, atât la nivelul
administraţiei naţionale, cât şi locale. Prin urmare,
introducerea
acestei
politici
a
alimentaţiei
sustenabile în Atena, capitala Greciei, este o mare
provocare. Autorităţile municipale trebuie să ajungă
să discute despre politica în domeniul alimentaţei, să
înţeleagă importanţa acesteia şi să adopte în cele
din urmă un cadru pentru crearea şi implemenarea
politicii într-un mod sistematic.
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Aceasta nu înseamnă că nu există acţiuni sau
proiecte
privind
alimentaţia
sustenabilă,
implementate de către Municipalitatea din Atena,
societatea civilă şi actorii economici. Dimpotrivă, se
desfăşoară multe activităţi, în funcţie de temele şi
aspectele transversale pe care alimentaţia
sustenabilă încearcă să le promoveze. De exemplu,
grădini de legume în şcoală, deşeuri biologice - un
program care vizeaza tratarea deşeurilor de
alimente - structuri de suport alimentar pentru cei
mai puţin privilegiaţi şi permisiuni pentru dezvoltarea
pieţelor ecologice ale fermierilor, în centrul oraşului
(nu s-au implementat încă din cauza deciziilor
subiective legislative cu privire „la zonele gri”) . În
plus, sunt organizate programe colective publice de
gătit pentru cei săraci şi evenimente care
promovează gastronomia locală; magazine cu
amanuntul şi restaurante care atrag atenţia asupra
produselor locale; eforturile academice iniţiază şi ele
o schimbare spre o alimentaţie sănătoasă; ONGurile promovează paradigme de alimentaţie durabilă,
într-un efort de a atrage atenţia turiştilor locali şi
urbani.
Cu toate acestea, două elemente lipsesc: (a)
legătura între autorităţile municipale şi societatea
civilă este încă slabă şi (b) legătura dintre intenţia de
a dezvolta un sistem de alimentaţie sustenabilă şi
acţiunile conexe. Potrivit lui George Keranis, „trebuie
să consolidăm politica de participare şi să
promovăm o politică globală agroalimentară bazată
pe dovezi, strategie şi sarcini şi obiective concrete.
Metoda URBACT se dovedeşte a fi un instrument
excepţional, pentru a realiza o astfel de strategie
bine definită. Dacă onestitatea este cea mai bună
politică, sunt multe de făcut pentru a ajunge acolo.
Suntem încă la început”.
Alte idei sunt încă într-un stadiu incipient de
planificare în cadrul echipei care se ocupă cu
alimentaţia durabilă, dar care s-ar putea dezvolta în
intervenţii majore; în unele cazuri, sunt abordate
probleme mai ample de regenerare a oraşului.
Crearea unei Ferme municipale urbane la Elaionas
(o zonă de teren în paragină, care leagă Atena de
Pireu) ar putea declanşa discuţii despre regenerarea
întregii zone care acum se confruntă cu probleme
sociale. Identificarea proprietăţilor municipale care
pot fi folosite precum grădini urbane este o activitate
care poate crea condiţii pentru reînnoirea urbană.
De exemplu, crearea unei grădini de legume şi
plante medicinale, pe o zonă dezafectată a
Academiei lui Platon, după ce solul a fost revitalizat,
a putut crea condiţii de reabilitare a cartierului, şi a
fost primită pozitiv de locuitorii săi. Mai mult, se
discută despre activităţi pentru publicul larg, cum ar
fi organizarea de cursuri gratuite în agricultura
ecologică, cu sprijinul membrilor Grupului Local de
Sprijin sau distribuirea unui „set de instrumente
pentru agricultura ecologică” necesare creării de
gradini urbane mici.

Consolidarea capacităţilor: crearea unei
noi abordări în politica alimentaţiei
În cadrul funcţionării, un grup de părţi interesate a
avut posibilitatea de a interacţiona prin intermediul
Grupului Local de Sprijin. Numărul membrilor
grupului a fluctuat, dar în cele din urmă a crescut.
Potrivit lui George Keranis „atitudinea iniţială referitor
la construirea grupului a fost riscantă. A trebuit să
vedem clar unde ne aflăm în ceea ce priveşte
politica participativă şi politica de alimentaţie. Prin
urmare, Atena a început cu un mic experiment.
Ideea principală nu a fost de a construi o
metodologie URBACT foarte mare şi favorabilă
incluziunii Grupului Local de Sprijin, dar urmând-o
am ajuns la una mai mică, funcţională, cu actori care
implementează anumite bune practici. Următorul pas
a fost partea cea mai riscantă: oferind un cadru de
referinţă cu privire la aspectele legate de alimentaţie
şi de politica din Atena, i-am lăsat pe participanţi să
contribuie cum au crezut de cuviinţă. Cum era de
asteptat, rezultatele variază, totuşi este un element
important de inovaţie: participanţii au decis ei înşişi
cum vor participa şi nu au existat activităţi care să-i
forţeze. Aceasta oferă o imagine clară despre rolul
fiecărui participant şi despre direcţia în care se
îndreaptă acţiunile şi măsurile de planificare. Ca un
prim pas, pare mai eficient să cooperezi cu cei care
sunt dispuşi să contribuie, decât „să forţezi” pe toată
lumea în aceeaşi măsură”.
După faza iniţială, grupul este format din actori
provenind din diverse domenii: fermieri ecologici
care provin din pieţele ecologice, Universitatea
Tehnologică din Pireu, Muzeul Elen de Gastronomie,
Organization Earth (Organizaţia Pământului), ONGuri care se ocupă cu dezvoltarea durabilă, postul de
radio municipal, sindicatele solidarităţii economice,
cum ar fi Alternativa Comerţului de reţea, bucătari,
Gastronomos - revista de alimentaţie cu cel mai
mare tiraj în Grecia - o grădiniţă municipală din
Plaka, activă în cea mai mare parte pe problemele
de mediu, şi oficiali, reprezentanţi ai municipalităţilor
- de la vice-primari aleşi la factori de decizie din
diferite sectoare. Potrivit lui Dina Tsamourtzi,
„participarea şi dorinţa de a lucra împreună sunt
puncte importante în proiect, iar atmosfera a fost
pozitivă; asta nu înseamnă că nu există ameninţări
pentru viitor, trebuie să oferim un motiv clar pentru
acţiune”. Experienţa altor oraşe a facilitat procesul
de învăţare: Bruxelles ca partener principal, Lyon şi
Amersfoort, dar şi oraşe ca Messina, care se
confruntă cu acelaşi context politic, comun pentru
sudul Europei, au fost o sursă de inspiraţie
importantă pentru membrii Grupului Local de Sprijin
din Atena.

Iunie 2014: puterea URBACT, concentrată într-un eveniment
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Aşa cum am menţionat, Atena este centrul a trei
programe URBACT legate de alimentaţie, care se
concentreaza pe produse alimentare. După ce
membrii acestora s-au întâlnit în cadrul seminariilor
naţionale, este doar o chestiune de timp până când
vor implementa sinergiile de idei. Pe 27 iunie, trei
parteneri URBACT - Atena, Korydallos şi regiunea
Attica – s-au întâlnit la intrarea din faţă a Pieţei
Centrale istorice „Varvakeios” din Atena, pentru a
sărbători evenimentul, pe care l-au numit „Atena,
metropolă a gustului”. Evenimentul a avut loc cu
ocazia „Declaraţiei pentru Zilele internaţionale ale
pieţelor”, avansată, de asemenea, şi de către
partenerii URBACT Markets. Acesta a fost găzduit în
sediul Synathina, intrarea opusă pieţei, un spaţiu
deschis pentru utilizări temporare de către grupuri de
cetăţeni şi ONG-uri; ca o platformă publică pentru
cetăţenii implicaţi (proiectul Synathi-na fiind unul
dintre cei 5 câştigători din Bloomberg City
Challenge). Fiecare dintre cei trei parteneri URBACT
au participat la eveniment cu o activitate anume.

Pregătirea de feluri
de mâncare tradiţionale din Afganistan, în apropiere de
Piaţa Varvakeios
Patru bine-cunoscuţi bucătari greci care lucrează în
restaurante care folosesc produse locale ecologice
şi de calitate, au coordonat evenimentul. În plus,
reprezentanţi ai comunităţilor etnice din Atena au
fost invitaţi să participe; „Asociaţia Femeilor
nigeriene” şi „Asociaţia imigranţilor şi refugiaţilor din
Afganistan” au gătit şi au oferit reţete tradiţionale în
timpul
evenimentului,
făcându-le
cunoscută
atenienilor cultura lor gastronomică. În acest fel a
fost promovată ideea că gustul poate uni şi
împrieteni diferite grupuri din centrul oraşului,
concentrându-se astfel pe durabilitate, incluziune
socială şi varietatea de culturi alimentare din Atena.
În acelaşi timp, vizitatorii au fost informaţi cu privire
la cele trei reţele URBACT. A existat o acoperire
naţională mass-media (şi în social media),
participarea cetăţenilor şi o atmosferă de sărbătoare.
Proiectul Sustainable Food, în special, a salutat
marele număr de vizitatori care şi-au exprimat
interesul cu privire la conţinutul programului şi
metodologia participativă de jos în sus. În acelaşi
timp, mai multi vizitatori legaţi de sectorul alimentar

au fost interesaţi să participe la Grupul Local de
Sprijin. Ca rezultat, noi părţi interesate au fost
adăugate la Grupul Local de Sprijin, cum ar fi revista
de alimente Gastronomos şi participanţi care provin
din societatea civilă şi sectorul privat. Aşteptările, ca
urmare a acestui eveniment, sunt elaborarea şi
promovarea Planului Local de Acţiune. Kleomenis
Zournatzis, bucătar-şef şi membru al GLSU, care a
gătit în timpul evenimentului, a fost impresionat de
impactul acestuia. „In timp ce aceste tipuri de
iniţiative sunt o tendinţă majoră în multe zone
metropolitane din întreaga lume, în Atena nu este un
lucru atât de obişnuit. Este minunat să vezi că
suntem în faza de recuperare şi că luăm parte din
ea”.

O reţea de alimentaţie care este aici
pentru multă vreme
Şi următorii paşi? Deschiderea dezbaterii despre
politica de alimentaţie a fost deja un pas mare, dar
vor continua aceste iniţiative? Potrivit lui Giorgos
Keranis, Sustainable Food network (Reţeaua de
alimentaţie sustenabilă) a adus unele idei noi în
oraş: „Vizitarea oraşelor partenere, precum Lyon şi
Messina, şi discuţiile purtate cu bucătari, fermieri
urbani, proprietari de magazine alimentare ecologice
şi profesori implicaţi în proiecte locale au fost o
sursă de inspiraţie, pentru că aceste oraşe au
abordări foarte inovatoare. Grupul Local de Sprijin
URBACT a fost format într-un moment crucial şi a
ajutat foarte mult la consolidarea capacităţilor. „Se
pare că acesta a fost momentul potrivit pentru a
începe această discuţie. Cel mai important, faptul că
membrii GLS au început să fie tot mai interesaţi de
aceste activităţi şi de Reţeaua de alimentaţie
sustenabilă a început să aducă mai multă
publicitate, iar uşile factorilor de decizie politică au
început să se deschidă. Ei încep să înţeleagă că
acest lucru poate fi o oportunitate unică pentru o
politică locală a alimentaţiei pe termen lung, care va
avea un impact asupra oraşului”, afirmă Keranis.
Evident, anumite intervenţii propuse au un scop
educativ şi simbolic. De exemplu, agricultura urbană
nu poate acoperi nevoile din Atena şi nici nu este
posibilă concurarea metodelor agricole comerciale;
modificarea producţiei de alimente şi a modului de
distribuţie au nevoie de o abordare mai largă şi de o
schimbare de atitudine.
Funcţionarea Grupului Local de Sprijin a determinat,
de asemenea, actorii administraţiei publice locale să
includă elemente ale politicii alimentaţiei în
programul lor de lucru (prin intermediul planului
urban integrat de intervenţie care a fost realizat de
către municipalitatea din Atena) şi să ia în
considerare utilizarea rezultatelor alimentaţiei
sustenabile ca o prioritate în noul acord de
parteneriat cu Regiunea Attica (aceasta ar putea
conduce la o iniţiativă de dezvoltare locală plasată
sub responsabilitatea comunităţii în cadrul ITI, din
Attica). Proiectul poate avea un efect profund asupra
modului în care tânăra generaţie intelege
sustenabilitatea în producţia şi distribuţia de
alimente şi în adoptarea unei atitudini diferite faţă de

alimentaţie. Stabilirea de parteneriate şi menţinerea
unor relaţii de încredere puternică între părţile
interesate sunt, prin urmare, o provocare-cheie.
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Pentru mai multe informaţii:
Sustainable Food in Urban Communities - URBACT
website
Sustainable Food in Urban Communities Blog Project blog
URBACT Markets - URBACT website
Gastronomic Cities site - URBACT website
Mayors
challenge
21
finalists–
Bloomberg
(Synathina Project Athens) - Website

Programul URBACT III
O privire în noul program:
URBACT III

Încotro ne îndreptăm cu URBACT III? Care sunt
principalele caracteristici şi elementele de
inovare pentru noua perioadă de programare?
Adele Bucella, Manager Financiar la Secretariatul
URBACT şi membru al echipei care a elaborat
Programul Operaţional URBACT III, a răspuns la
întrebările noastre cu privire la acest subiect.
Î: În ce stadiu suntem cu designul noului program şi
când vom avea primul apel de propuneri de proiecte
în cadrul URBACT III?
R: Primul lucru care trebuie spus este că URBACT
III este singurul program interregional, care a avut o
creştere a bugetului cu 40%. Aceasta demonstrează
importanţa reînnoită a problemelor urbane ca parte a
noului cadru de reglementare. URBACT III se
bazează, desigur, pe succesul celor două programe
anterioare, pe lecţiile învăţate şi pe crearea şi
propunerea unor instrumente noi şi îmbunătăţite
adresate nevoilor oraşelor. Noul buget va fi de 74 de
milioane de euro de la FEDR şi acum vorbim despre
o listă de instrumente, mai degrabă, şi nu doar
proiecte de schimb cum a fost în cazul Programului
URBACT II, include diferite tipuri de schimburi. Ne
vom concentra pe elaborarea unor politici şi strategii,

pe implementarea acestor strategii şi apoi transferul
de bune practici.
Referitor la etapele cheie, activitatea a durat mai
mult de un an. Am dezvoltat Programul Operaţional,
documentul care reprezintă temeiul juridic pe care
Comisia Europeană îl aprobă şi care oferă structura
principală a programului pentru întreaga perioadă.
Am lucrat cu un grup de state membre şi state
partenere pentru a asigura un proces deschis şi
participativ.
Prima
versiune
a
Programului
Operaţional, a mers spre consultare publică la
începutul lunii aprilie, pentru o perioadă de 6
săptămâni. După aceea, el a fost prezentat oficial
Comisiei Europene în luna iunie a acestui an şi
sperăm să obţină aprobarea până la sfârşitul anului.
Acest lucru ne va permite să lucrăm în paralel la
primul apel de propuneri, care vor fi consultate cu
statele membre, spre sfârşitul anului, cel mai
probabil spre luna decembrie şi va fi publicat la
începutul anului 2015.
În ceea ce priveşte trăsătura definitorie a
programului, vrem să ne asigurăm că vom păstra
acel lucru pentru care suntem renumiţi - abordarea
de jos în sus şi ascultarea la nevoile oraşelor.
URBACT III se va concentra pe un număr mic de
teme, inclusiv inovaţie, emisii reduse de carbon,
incluziune socială şi aşa mai departe. Nu va fi loc
suficient în cadrul programului pentru a fi reactivi la
nevoile şi cererile care vin direct de la oraşe cu
excepţia acestor teme. Deocamdată, suntem în
căutarea unui număr de proiecte cel puţin dublu faţă
de cele pe care le-am finanţat în URBACT II.
Î: Ne puteţi spune care sunt noile caracteristici ale
Programului URBACT III?
R: Programul va fi legat de agenda mediului urban
şi, de asemenea, de alte instrumente care sunt
propuse de Comisia Europeană pe probleme de
urbanism. Obiectivul pe care ni-l propunem este de
a aborda în mod clar nevoile care au fost identificate
de către oraşe, URBACT sau nu, în timpul
procesului nostru de consultări. Noul meniu de
instrumente a fost conceput pentru a răspunde
acestor nevoi de schimbare.
Activitatea de bază va rămâne schimbul
transnaţional între oraşe, dar printr-o varietate de
instrumente mai degrabă, decât prin simple proiecte
de schimburi. Prima dintre ele este tipul de
planificare a acţiunilor din cadrul reţelelor, de
concentrare pe elaborarea de strategii de dezvoltare
urbană durabilă. Acestea vor privi modul în care
schimbul de experienţă amestecat cu utilizarea
metodei URBACT poate garanta un mod integrat şi
participativ de elaborare a strategiilor la nivel de
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oraş. Acest lucru este foarte similar cu ceea ce
facem acum în URBACT II, însă integrăm
comentariile şi solicităm un formular beneficiarilor
pentru a îmbunătăţi eficienţa lor.

Câteva exemple: formate de raportare comune cu
alte programe, etc, doar o formă de cerere pentru
cele 2 faze ale reţelelor în loc de două şi multe
altele.

Al doilea instrument principal va fi cunoscut sub
numele de reţele de implementare şi sunt concepute
ca o legătură clară cu celelalte iniţiative CE privind
regenerarea urbană, în special, cu Iniţiativa pentru
investiţii teritoriale integrate în conformitate cu
articolul 7 din Regulamentul FEDR. Aceste reţele vor
fi deschise în toate oraşele care au dezvoltat sau au
conceput deja strategii de dezvoltare urbană
durabilă fie printr-un proiect URBACT anterior sau
nu. Obiectivul este să caute procese eficiente pentru
schimbul de soluţii cu privire la modul de a pune în
aplicare cu succes aceste strategii. Aşadar, ne
mutăm de la proiectare la munca reală pe teren şi
căutăm modalităţi de finanţare a acestor strategii,
monitorizând progresul acestora şi aşa mai departe.

Î: Având în vedere contextul general al crizei
prelungite,
reducerile
din
bugetul
pentru
administraţiile locale, de ce credeţi că oraşele ar
trebui să se gândească la aderarea la o reţea
URBACT? Cum pot beneficia concret de program?

Şi, în sfârşit, al treilea instrument pe care dorim să îl
dezvoltăm în URBACT III este transferul tipului de
reţea. În timp ce în cadrul URBACT II am încurajat
oraşele să identifice şi să studieze bunele practici,
pentru URBACT III oraşele vor fi chemate să vină în
faţă şi să încerce să reutilizeze aceste bune practici,
să caute modul în care pot fi adaptate şi
transformate şi să le transfere către un oraş nou.
Aceste două iniţiative noi sunt testate şi evaluate, ca
parte dintr-o serie de proiecte-pilot în curs de
desfăşurare acum în URBACT II, pentru a ne
asigura că ceea ce va fi difuzat va lua în considerare
îmbunătăţirile necesare pentru oraşe.
În mod evident, în noua perioadă de programare
URBACT va continua activitatea de pionierat în
domeniul capitalizării şi gestionării cunoştinţelor
efectuată în URBACT II. Această activitate a fost
destul de nouă pentru programele ETC în actuala
perioadă de programare şi a fost dezvoltată în mod
semnificativ prin programul nostru. Obiectivul este
acela ca, aceste activităţi să ajungă totuşi în alte
oraşe din UE, care, din păcate, nu sunt suficiente
pentru a face parte dintr-una din reţelele URBAC.
Construim cunoştinţe bazate pe ceea ce se face în
reţelele URBACT, dar şi in afara acestor reţele şi le
ducem la nivelul urmator, diseminându-le printre
oraşe din întreaga UE.
În ultimul rând, programul a fost atent la oraşele care
au beneficiat deja de program şi luăm în serios
cererile lor, afară de cele din partea Comisiei, pentru
a reduce pe cât posibil sarcina administrativă pentru
beneficiari. Mai multe idei au fost prezentate despre
modul în care putem face acest lucru, prin
simplificarea raportării şi fiind în strânsă colaborare
cu alte programe, etc, pentru a evita suprapunerile.

A: Cred că aceasta este întrebarea-cheie pentru
multe oraşe europene care nu au fost implicate în
URBACT şi nu cunosc beneficiile de a avea o
experienţă unică de învăţare interactivă. Este lucrul
pe care toate oraşele participante la activităţile
noastre, fie că este vorba de reţele tematice sau
activităţi de valorificare, îl consideră că face ca
programul să iasă în evidenţă printre alte programe
ETC. Noi oferim instrumente care permit şi
echipează oraşe pentru a distribui mai bine
strategiile lor urbane integrate. Noi oferim o
modalitate structurată de a învăţa unii de la alţii
folosind metoda URBACT, concentrându-se pe un
mod participativ integrat de schimb de cunoştinţe.
Vom găsi modalităţi noi şi interesante de a lucra
împreună, tehnici pentru obţinerea celor mai bune
rezultate din schimbul care are loc între oraşe.
Câteva exemple sunt în jurul nostru, activităţi de
consolidare a capacităţilor, cum ar fi Seminarii
naţionale pentru membrii Grupurilor locale de sprijin,
Seminarii de formare pentru reprezentanţii aleşi sau
Universităţile de vară.
Universităţile de vară URBACT au reunit peste 400
de participanţi din oraşele care lucrează pe
probleme urbane şi, pe o perioadă de 3 zile, le-am
arătat o viziune cu privire la modul de a opera într-un
mod integrat şi participativ. Acest lucru permite
participanţilor să elimine din obiceiurile lor cotidiene
de lucru şi să adopte moduri foarte noi şi inovatoare
de lucru şi să obţină rezultate bune. „Ca oraş
practicant, aceasta este o experienţă de viaţă în
schimbare”, cum au spus unii participanţi ai
precedentei Universităţi de Vară URBACT!
De asemenea, lucrăm împreună cu alte părţi
interesate, şi anume seminarul pe care l-am ţinut cu
reprezentanţii aleşi. Evident, avem nevoie să lucrăm
cu practicieni, şi, de asemenea, cu factori de decizie
şi trebuie să ne asigurăm că munca pe care
programul o desfăşoară este apreciată de către
aceştia. Acest seminar ne-a permis să lucrăm direct
cu primarii şi viceprimarii într-un cadru transnaţional,
care le-a permis să înţeleagă beneficiile schimbului
transnaţional pentru oraşele lor. Cred că rezultatele
care au format această activitate au fost foarte
interesante şi ne-a permis să lucrăm îndeaproape cu

o mulţime de oraşe care nu au fost la fel de mult
implicate în URBACT înainte.
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Î: Şi când vor afla mai multe despre noul program
potenţialii beneficiari?
R: URBACT va organiza o serie de zile de informare
spre sfârşitul anului. Dacă cineva este interesat să
afle mai mult despre URBACT III, trebuie să
primească informaţii din interior şi să vadă ce se
poate realiza într-adevăr lucrând în URBACT, atunci
acesta ar fi un loc foarte bun pentru a face acest
lucru. Zilele de informare vor fi organizate la nivel
naţional, parţial în limba naţională. Scopul nostru
este de a avea o parte dedicată rezultatelor reţelelor
URBACT II şi activităţilor de capitalizare, cu accent
pe ţară şi apoi să deschidem cu o prezentare mai
largă a viitorului program şi vom fi disponibili să
răspundem la intrebarile noilor potenţiali beneficiari.
Vă aşteptăm!

promovând dezvoltarea urbană durabilă. Acesta
va permite oraşelor europene să lucreze
împreună pentru a dezvolta soluţii la provocările
urbane şi pentru schimbul de bune practici, lecţii
şi soluţii cu toţi actorii implicaţi în politica
urbană din întreaga Europă.
Programul va acoperi toate cele 28 de state membre
ale Uniunii Europene, precum şi cele două ţări
partenere, Norvegia şi Elveţia.

• Programul URBACT 2014-2020 – website-ul
URBACT

Prin urmare, se propune ca URBACT III să faciliteze
schimbul de cunoştinţe şi bune practici între oraşe şi
alte nivele de guvernare, în scopul de a promova
dezvoltarea durabilă integrată şi să îmbunătăţească
eficienţa politicii regionale şi de coeziune. În acest
sens URBACT III va contribui la atingerea
obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin asigurarea
unui mecanism de a dezvolta cunoştinţele şi
abilităţile pentru actorii implicaţi în dezvoltarea şi
punerea în aplicare a politicilor urbane. Noile
cunoştinţe şi abilităţile dobândite prin participarea la
programul URBACT III vor contribui la oraşe
europene mai puternice, mai vii şi vor ajuta la
contracararea unor serii de provocări urbane
emergente legate de creşterea inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii (cele trei priorităţi ale
Strategiei Europa 2020).

Programul URBACT III

Strategii Propuse, Obiective şi Principalele Intervenţii pentru URBACT III

Citiţi mai mult:

Programul URBACT 2014-2020

Cuprins:
• Prezentare generală a Programului URBACT III
• Strategii propuse, Obiective şi Principalele
Intervenţii pentru URBACT III
• Concentrarea pe obiectivele tematice într-un mod
flexibil
• Elaborarea Programului URBACT III
• Perioada de implementare
• Documente şi Link-uri utile
URBACT III va fi un program de Cooperare
Teritorială Europeană finanţat în comun de către
Uniunea Europeană (prin Fondul European de
Dezvoltare Regională) şi statele membre şi va fi
furnizat în perioada de programare 2014-2020.
Se propune ca URBACT III să funcţioneze ca un
program European de schimb şi de instruire,

Pentru a răspunde la numeroasele provocări cu care
se confruntă zonele urbane, administraţiile oraşelor
trebuie să îmbunătăţească continuu şi să
construiască cunoştinţe şi abilităţi care să le permită
să se dezvolte şi să pună în aplicare politici integrate
durabile. Această capacitate sporită va avea un
impact pozitiv în punerea în aplicare a programelor
operaţionale din perioada de programare 20142020, perioadă în care dimensiunea urbană a
politicii de coeziune va fi consolidată. Oraşele (în
special cele mici şi mijlocii), de multe ori nu dispun
de resurse pentru identificarea şi implementarea de
bune practici europene - şi această problemă este
exacerbată într-o perioadă de austeritate. URBACT
III poate fi o cale relativ low-cost pentru a accesa
cele mai recente idei şi metode pentru toate oraşele
din Europa. Critic, programul combină acest acces la
know-how, cu un accent practic pe transferul de
experienţă.
Se propune ca URBACT III să permită instruirea şi
schimbul de bune practici dintre aleşii politici,
funcţionari şi alţi actori din oraş, contribuind la
îmbunătăţirea planificării şi implementării abordărilor
urbane integrate în oraşele europene.
Propunem ca programul URBACT III să fie organizat
în jurul a patru obiective principale:
1. Capacitate
pentru
Politica
de
furnizare/distribuire: Pentru a îmbunătăţi
capacitatea oraşelor de a gestiona politicile şi
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practicile urbane durabile într-un mod integrat şi
participativ.
2. Structura politicilor urbane: Pentru a
îmbunătăţi proiectarea de politici şi practici
urbane durabile în oraşe.
3. Punerea în aplicare a politicii: Pentru a
îmbunătăţi structura strategiilor şi acţiunilor
urbane integrate şi durabile în oraşe.
4. Construirea şi schimbul de cunoştinţe: Pentru
a se asigura că experţii şi factorii de decizie de la
toate nivelurile au acces la cunoştinţe şi schimb
de Know-how cu privire la toate aspectele legate
de dezvoltarea urbană durabilă, în vederea
îmbunătăţirii politicilor de dezvoltare urbană.

• Pregătirea unui prim proiect al viitorului
Program Operaţional produs în comun de
către toţi membrii GLPC.
GLPC este compus din reprezentanţi ai statelor
membre interesate (SM) şi statele partenere (SP),
reprezentanţi ai Comisiei Europene (CE), ai viitoarei
Autorităţi de Management (AM) şi actualul
Secretariat URBACT II.
Membrii GLPC participă la reuniunile periodice ale
GLPC unde se acoperă o serie de probleme în ceea
ce priveşte elaborarea noului program.
Procesul de consultare

Pentru a atinge aceste obiective, URBACT III ar
trebui să dezvolte trei tipuri de intervenţii: schimbul
transnaţional,
consolidarea
capacităţii
şi
capitalizarea & diseminarea. Fiecare dintre aceste
intervenţii o să se bazeze pe punctele forte ce vor fi
dezvoltate în URBACT II.

Concentrarea pe obiective tematice întrun mod flexibil
Deşi tipul şi natura problemelor urbane variază de la
oraş la oraş, URBACT III se va concentra în special
pe un număr dintre cele comune cu care se
confruntă oraşele europene. În acest sens,
necesitatea de a aborda o gamă largă de teme
urbane trebuie să fie echilibrată cu cea a
concentrării resurselor programului asupra realizării
obiectivelor Strategiei Europa 2020. Prin urmare, ne
propunem să ne concentrăm resursele programului
de schimb şi de instruire pe aspecte legate de
următoarele cinci obiective tematice:
• Obiectivul tematic 1: Consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice şi inovării
• Obiectivul tematic 4: Sprijinirea tranziţiei către
o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele
• Obiectivul tematic 6: Protecţia mediului şi
promovarea utilizării eficiente a resurselor
• Obiectivul tematic 8: Promovarea ocupării forţei
de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de
muncă
• Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii
sociale şi combaterea sărăciei

Procesul de consultare cu privire la noul Program
este organizat pe 4 niveluri:
• Consultarea cu actorii din cadrul Programului
URBACT: părţile interesate sunt consultate în
permanenţă cu privire la nevoile lor în ceea ce
priveşte
noul
program
prin
intermediul
chestionarelor şi a altor mijloace de comunicare;
• Consultarea cu actorii instituţionali de la
nivelul UE: Această consultare are ca scop
obţinerea unor puncte de vedere ale actorilor de
la nivelul UE cu privire la dezvoltarea programului
URBACT III. Consultarea va contribui la
asigurarea că opiniile şi ideile unei categorii de
actori din UE să fie incluse în programul în curs
de dezvoltare, şi, de asemenea, pentru a
identifica posibile modalităţi de cooperare pentru
viitor, cu organizaţiile de la nivel european, care
se ocupă cu dezvoltarea urbană durabilă:
• Consultări naţionale: Consultarea cu părţile
interesate va fi efectuată de către fiecare stat
membru în parte, odată ce proiectul final al
Programului Operaţional va fi stabilit;
• Consultarea publică.

Perioada
• Primul proiect finalizat al Programului Operaţional
(PO) - februarie 2014

• Consultarea publică prin intermediul site-ului până la sfârşitul anului 2014

• Depunerea PO la Comisia Europeană - iunie
2014

• Aprobarea finală a Programului Operaţional de
Această concentraţie va fi atinsă prin direcţionarea
cererilor de propuneri pentru activităţile URBACT III
cu privire la aceste obiective tematice.
Elaborarea Programului URBACT III
În 2012, s-a luat decizia de a crea un Grup de Lucru
de Programare în Comun (GLPC), cu următoarele
obiective:
• Stabilirea principiilor pentru Programul
URBACT III în ceea ce priveşte conţinutul şi
organizarea, şi

către Comisia Europeană - ultimul trimestru din
2014
• URBACT III „Zilele de informare” în statele
membre - la sfârşitul anului 2014 / începutul
anului 2015
• Primul apel de proiecte - februarie 2015
• Conferinţa URBACT - iunie 2015
Documente şi link-uri utile
• Proiectul Programului Operaţional URBACT III
(21 februarie 2014)
• Strategia Europa 2020 de creştere a Uniunii
Europene pe zece ani
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• Cadrul de reglementare european pentru
fondurile structurale şi de investiţii 2014-2020
• Notă privind consultarea UE cu privire la
URBACT III (19 februarie 2014)
• URBACT III – Orientări Viitoare pentru
URBACT

Proiectele URBACT
24 de reţele în curs de desfăşurare, 190 de oraşe active – Cum
acţionează acestea?

răspunsuri” derulate, în prezent, de mai multe reţele
(de exemplu, „Atelierele de întrebări şi răspunsuri”
organizate de către Re-Block sau Laboratorul de
Implementare al Eunivercities).
Cunoştinţele produse şi soluţiile inovatoare
dezvoltate de cele 15 reţele tematice sunt accesibile
nu numai pentru actorii locali implicaţi în GSLU, dar
şi pentru toţi experţii urbani şi factorii de decizie
politică care se ocupă cu probleme similare.
Treptat, reţelele URBACT publică rapoarte tematice,
care cuprind atât bune practici identificate, cât şi
primele concluzii şi recomandări. Exemple
interesante sunt furnizate în raportul „Promovarea
relaţiei întreprinzătoare la locul de muncă”, produs
de My Generation la locul de muncă, Ghidul de bune
practici cu privire la implicarea părinţilor pentru
prevenirea abandonului şcolar timpuriu, publicat de
PREVENT, „Oportunităţi de afaceri prin inovarea în
domeniul sănătăţii pe plan local”, realizat de către
4D Cities, sau seria rapoartelor tematice despre
creştere/implementare/bucurie,
publicat
de
Sustainable Food for Urban Communities. Invităm
toţi cititorii să verifice în mod regulat secţiunea
„Rezultatele noastre”, pe site-urile reţelelor.
Calitatea şi bogăţia primelor rezultate se dovedesc
de interes pentru mai multe organizaţii
internaţionale, care îşi unesc fortele cu reţelele
noastre tematice. De exemplu, Programul OECD
LEED, care cooperează cu JobTown şi PREVENT,
EUROCITIES lucrează îndeaproape cu CityLogo
sau UN-Habitat, care a găzduit un atelier de lucru
privind inovarea socială cu mai multe exemple
URBACT din timpul ultimului Forum Urban Mondial
din Medellin.

Se apropie Programul URBACT III! Dar această
perspectivă de tranziţie nu trebuie să ne facă să
uităm activităţile intense din 190 de oraşe
europene implicate în reţele tematice şi în reţepilot în curs de desfăşurare.
Cele 15 reţele tematice din cel de-al 3-lea apel de
propuneri de proiecte sunt acum în a doua jumătate
a fazei de implementare. Prin numeroasele
seminarii transnaţionale organizate, oraşele
implicate continuă să îşi viziteze colegii, să facă
schimb de experienţă şi să reflecte la noi soluţii
durabile şi integrate pentru contextele lor locale.
Schimburile de experienţă şi de idei la nivel
transnaţional sunt un element cheie pentru coproducţia Planurilor Locale de Acţiune, elaborate
de Grupurile de Suport Local URBACT (GSLU). Cu
o mare varietate de structuri şi de abordări, aproape
toate Grupurile de Suport Local URBACT (GSLU) au
finalizat definirea principalelor strategii ale planurilor
lor şi se concentrează acum pe exprimarea acţiunilor
şi identificarea surselor de finanţare. Primele schiţe
ale Planurilor Locale de Acţiune (PLA) au fost
prezentate în cadrul „Sesiunilor de întrebări şi

Aprobate în perspectiva testării de noi formate
pentru URBACT III, cele 6 reţele-pilot de transfer şi 3
reţele-pilot de implementare se desfăşoară în
continuare.
Cele 6 reţelele-pilot de transfer au organizat deja
primele site-uri de vizite în oraşele în care practica a
fost identificată şi deja implementată (pentru
partenerii proiectului „Gastronomic Cities”, aceasta a
fost o „Scufundare adâncă” Deep Dive în Burgos!).
Acum este rândul său de a fi „oraş gazdă” pentru aşi întâmpina colegii şi de a primi sugestii şi sfaturi
privind modul în care practica poate fi adaptată şi
transferată în contextul local. Atât practica
transferabilă, cât şi contextele locale ale „oraşelor
gazdă” sunt furnizate în documente de bază Rapoartele reţelelor de transfer, care s-au publicat
pe site-urile lor.
Producţia raportului de bază a fost deosebit de util
pentru cele 3 reţele-pilot de implementare. Acest
lucru a permis oraşelor implicate să evalueze
progresele realizate până în prezent şi să identifice
principalele
dimensiuni
ale
procesului
de
implementare (proceduri de achiziţii publice,
instrumente de monitorizare, noi modele de
organizare, comunicare etc.), care vor fi analizate în
continuare în timpul seminariilor transnaţionale.
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Raportul de bază oferă, de asemenea, o imagine de
ansamblu a metodologiei proiectată de reţele pentru
activităţi transnaţionale, precum şi cadrul de
evaluare, pe care oraşele le vor folosi pentru a
măsura progresele în implementarea Planului Local
de Acţiune. Noutăţi despre recentele şi viitoarele
reuniuni transnaţionale din cadrul reţelelor-pilot de
implementare sunt disponibile pe site-urile lor.
Prin angajamentul lor, aceste 190 de oraşe
europene indică noi soluţii durabile pentru
problemele lor locale, oferind, de asemenea, o
contribuţie valoroasă pentru un mai bun program
URBACT III!
Raffaele Barbato, Responsabil de proiect URBACT

Proiectele URBACT
Dincolo de schimburi şi cunoaştere...oraşele URBACT generează
rezultate!

provocările obişnuite şi să împărtăşească experienţe
şi practici, să înveţe unii de la ceilalţi, în perspectiva
îmbunătăţirii politicilor locale. Cu toate acestea,
URBACT nu finanţează investiţii, nici proiecte-pilot,
nici Planurile de Acţiune Locală, produse de către
toţi partenerii din reţea.
Chiar dacă acest lucru a făcut parte din modul în
care programul a fost construit iniţial, sponsorii pun
la îndoială de multe ori capacitatea programului de
promovare a dezvoltării urbane durabile integrate: ce
se întâmplă cu Planurile de Acţiune Locală după ce
au fost create şi o reţea are peste trei de ani de
cooperare transnaţională?
Ei bine, vestea bună este că oraşele reuşesc să
găsească fonduri şi să continue proiectele!
Cele mai multe Planuri de Acţiune URBACT
ajung la stadiul de implementare
Odată cu aderarea la programul URBACT II în
cadrul primului apel pentru propuneri de proiecte
lansate în 2008, oraşele europene urmau să
experimenteze un nou cadru. Dincolo de a se
implica în reţelele de schimburi transnaţionale,
trebuia să se asigure că procesul de învăţare are loc
în cadrul unor seminarii transnaţionale şi concluziile
trase din aceste schimburi vor fi încorporate în
politicile şi practicile locale îmbunătăţite prin
producerea unui Plan de Acţiune Locală integrată.
S-a pus de multe ori întrebarea legată de impactul
real asupra politicilor şi practicilor locale, pe măsură
ce oraşele anticipau dificultăţi în obţinerea finanţării.

Ce se întâmplă odată ce se finalizează un proiect
URBACT? Ce rezultate concrete putem aştepta
după trei ani de schimburi şi cunoaştere la nivel
transnaţional? Sunt implementate Planurile de
Acţiune Locală produse de oraşe, sau ajung în
sertare aşa cum ne temem uneori că se va
întâmpla?
Melody Houk, managerul Departamentului
Proiecte şi Capitalizare URBACT II, răspunde la
aceste întrebări pentru noi.
Programul URBACT II are ca scop principal
sprijinirea oraşelor europene în dezvoltarea
planurilor de acţiune integrată pentru dezvoltarea
urbană durabilă. Reţelele transnaţionale URBACT
sunt create pentru a permite oraşelor să înfrunte

Potrivit unui studiu recent asupra Planurilor de
Acţiune Locală produse de 180 de partenerii
implicaţi în reţelele de la primul apel, o mare
majoritate a acestora se materializează. Consultate
prin intermediul unui chestionar online, la un an
după sfârşitul reţelei lor, 90% din oraşele
respondente declară că Planul de Acţiuni Locale a
fost de fapt pus în aplicare. De asemenea, o treime
dintre aceşti respondenţi au declarat că au
implementat mai mult de 50% din acţiunile
prezentate în plan.
Acesta este un rezultat pozitiv, având în vedere
faptul că nu a existat nici o punte de legătură
instituţională între Planurile Locale de Acţiune
produse de către partenerii implicaţi în reţele
URBACT şi fondurile structurale, disponibile prin
programele operaţionale (în special FEDR). În unele
cazuri fondurile specifice pentru dezvoltarea urbană
nu au fost prevazute în programele operaţionale, în
altele aceste fonduri fuseseră deja alocate când
Planurile de Acţiune Locală s-au finalizat. Ulterior,

partenerii URBACT au luptat pentru a găsi o
modalitate de finanţare şi de punere în aplicare, întrun context în care resursele financiare erau din ce în
ce mai rare.
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Mai mult, sondajul on-line oferă o perspectivă
pozitivă pentru anii următori, deoarece 72% din
respondenţi având deja puse în aplicare unele
acţiuni, cred că Planul lor de Acţiune va fi pus în
aplicare integral în viitor.
Aceste tendinţe pozitive sunt confirmate de un studiu
realizat la sfârţitul primăverii 2013 în randul
partenerilor din cea de-a doua rundă de reţele. La
doar 3 luni de la terminarea activităţilor lor şi a
emiterii Planurilor de Acţiune Locală, 75% din totalul
de 90 de parteneri au fost au raportat că au început
să pună în aplicare Planurile lor de Acţiune.
Cele mai multe Planuri de Acţiune Locală se
bazează pe schemele de finanţare locală şi
naţională
Când vine vorba de fonduri asigurate pentru
punerea în aplicare a acestor Planuri de Acţiune
Locală URBACT, sursele cel mai frecvent raportate
sunt fondurile de finanţare locală şi regională. Cu
toate acestea, fondurile structurale au fost împărţite:
25% din respondenţi raportează utilizarea fondurilor
structurale în realizarea Planurilor de Acţiune,
predominând FEDR (menţionate de 22% dintre
respondenţi, faţă de doar 3% care au raportat
utilizarea FSE). Acest lucru a fost considerat ca o
realizare pozitivă având în vedere că Planurile de
Acţiune Locală au fost livrate în 2011, când mai
multe programe operaţionale erau deja pe deplin
angajate, sau cu foarte puţine resurse rămase.
Este important de subliniat faptul că în mai mult de
50% din cazuri, FEDR a fost folosit pentru a sprijini
proiectele pentru dezvoltarea economică locală şi
pentru acţiuni legate de locuri de muncă. Doar în
câteva cazuri, toate situate în statele membre UE12, FEDR au fost utilizate pentru finanţarea
investiţiilor majore de infrastructură (de exemplu, şi
sistemul de gestionare a apelor şi a deşeurilor în
Zabrze, Polonia). Cand vine vorba de FSE, este
interesant de observat că doar 3% din oraşele
partenere declară că au asigurat FSE, în timp ce o
treime din reţelele primului apel au pus accent clar
pe probleme sociale. Destul de interesant este că
orașele care au asigurate FSE aveau de asemenea
FEDR pentru punerea în aplicare a Planurilor lor de
Acţiune Locală.
În total, mai mult de 105 milioane de euro au fost
destinate proiectelor de dezvoltare urbană durabilă

prin partenerii implicaţi în prima rundă a reţelelor
URBACT (2008-2011). În timp ce acesta include un
proiect mare de regenerare implementat în Bialystok
(Polonia) pentru crearea unui parc ştiinţific cu un
buget de 40 de milioane de euro, acesta nu include
alte realizări în oraşe care nu au făcut parte din
sondaj, deci imaginea globală este de fapt mai
extinsă.
Încurajăm noi rezultate într-un moment în care ne
pregătim următoarea generaţie a Programului
URBACT!
Melody Houk, managerul Departamentului Proiecte
şi Capitalizare URBACT II
Pentru mai multe detalii cu privire la Planurile de
Acţiune Locală create în prima serie a reţelelor
URBACT, puteţi citi:
• Rezultatele proiectelor URBACT – website-ul
URBACT
• Implementarea Planurilor de Acţiune Locală
URBACT – website-ul URBACT

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

