
URBACT III 
2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για σύσταση 

Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) 
 

Τα Δίκτυα Συνεργασίας, στο πλαίσιο του URBACT III, ενισχύουν ευρωπαϊκές πόλεις (με 
την ευρεία έννοια), ώστε  να βελτιώσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση βιώσιμων 
αστικών πολιτικών και στην  εφαρμογή βιώσιμων ολοκληρωμένων αστικών στρατηγικών 
και σχεδίων δράσης. Ειδικότερα έχουν στόχο τη βελτίωση και την αντιμετώπιση 
δυσκολιών κατά τη διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής υφιστάμενων αστικών 
στρατηγικών ή/και σχεδίων  δράσης των συμμετεχόντων στο δίκτυο πόλεων. 

Χαρακτήρας – Φιλοσοφία Προγράμματος 

Μέσω των Δικτύων Υλοποίησης, ενισχύονται άυλες Δράσεις, που στοχεύουν σε 
ανταλλαγή εμπειριών και μάθηση μεταξύ ομότιμων ευρωπαϊκών φορέων, ανάδειξη 
νέων ιδεών, μεταφορά καλών πρακτικών, ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών μεταξύ 
όλων των εμπλεκομένων φορέων.  
Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα ενισχυθούν μέχρι 15 Δίκτυα       
 
Περιοχές που αφορά η πρόσκληση
Επιλέξιμοι, δικαιούχοι ενίσχυσης, από τη δράση «Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων», είναι 
πόλεις από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελβετία και την Νορβηγία. Με ειδικούς όρους 
και ίδιους πόρους μπορούν να συμμετέχουν και άλλες χώρες.  

  

 
Δικαιούχοι
Επιλέξιμες είναι πόλεις (με την ευρεία έννοια: δήμοι, δημοτικά διαμερίσματα, 
μητροπολιτικές αρχές, οργανωμένοι οικισμοί, τοπικοί ή περιφερειακοί φορείς που έχουν 
αρμοδιότητα χάραξης - εφαρμογής πολιτικής στον τομέα πολιτικής που καλύπτεται από 
το δίκτυο URBACT ) από τις επιλέξιμες χώρες. Προϋπόθεση της συµµετοχής των πόλεων 
στα δίκτυα είναι να διαθέτουν µια ολοκληρωμένη αστική στρατηγική ή/και σχέδιο 
δράσης και να έχουν διασφαλίσει πόρους για ολόκληρο ή µέρος των έργων/δράσεων 
που περιλαμβάνονται στη αστική στρατηγική / σχέδιο δράσης.   

: 

 
Εταίροι - Περιεχόμενο – διάρκεια εταιρικής συνεργασίας
Η πολυμερής διακρατική συνεργασία, που απαιτείται, υλοποιείται σε δύο φάσεις:  

:  

• Η 1η φάση διαρκεί 6 μήνες και αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου. Θα πρέπει να 
συμμετέχουν 7 έως 9 πόλεις - εταίροι, από 3 τουλάχιστον κράτη – μέλη, ένας εκ 
των οποίων θα είναι ο επικεφαλής  

• Η 2η φάση διαρκεί 24 μήνες και αφορά στην υλοποίηση των δράσεων, με τους 
αρχικούς εταίρους ή με μερική αντικατάσταση κάποιου. 

Θα πρέπει ορισμένος αριθμός των πόλεων – εταίρων του δικτύου να προέρχεται από τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.  



Το πρόγραμμα, για να τα στηρίξει, διορίζει, στα εγκεκριμένα δίκτυα, έναν 
εμπειρογνώμονα για όλη τη διάρκεια του έργου και με πρόσθετο κάλυψη των εξόδων 
του (μέχρι 127.500,00 €).   
 
Προτεραιότητες
Οι θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος συμπίπτουν με τους θεματικούς 
στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014 – 2020, κάτω από την «ομπρέλα» της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020, για έξυπνη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

:  

Επιπλέον και πέρα από τις κύριες δράσεις για ανταλλαγές και μάθηση, τα δίκτυα θα 
πρέπει ν’ ανταποκριθούν και σε ορισμένες από τις 9 προκλήσεις πολιτικής που θέτει το 
πρόγραμμα.    
 
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός, ανά δίκτυο, κυμαίνεται από 600.000,00 μέχρι 
750.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού της 1ης φάσης, που δεν 
μπορεί να ξεπερνά  τα 150.000,00 €. 

:  

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ είναι: Για τους εταίρους από τις πιο 
ανεπτυγμένες περιοχές μέχρι 70%, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μέχρι 85%. 
Για τη Νορβηγία και την Ελβετία ή συγχρηματοδότηση είναι από τους εθνικούς τους 
πόρους μέχρι 50%.  
 
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο του παραπάνω προϋπολογισμού, είναι:  

:   

 Δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο έργο 
 Δαπάνες λειτουργικές και διοικητικές  
 Δαπάνες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής 
 Δαπάνες για χρησιμοποίηση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και υπηρεσίες τρίτων  
 Δαπάνες για εξοπλισμό    

 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου 2016 έως 22 
Ιουνίου 2016.  

:  

 
 
Αναλυτικά η πρόσκληση, περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό:  
http://www.urbact.eu/  
www.urbact.eu/urbact-in-cyprus-greece    
Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδας- Κύπρου: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης: Κα Μ. 
Κωνσταντοπούλου, Τηλ. 2103726031, 2103726000, E-mail: urbact.eyssa@mnec.gr    
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