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V případě dotazů týkajících se 
výzvy pro příklady
dobré praxe kontaktujte 
sekretariát programu URBACT
na goodpracticecall@urbact.eu

Těšíme se, že přidáme hodnotu vašim 
dobrým praxím!

Program evropské územní spolupráce URBACT byl založen v roce 2002. Podporuje udržitelný 
integrovaný rozvoj měst ve všech členských státech EU, Norsku a Švýcarsku. URBACT je 
nástrojem kohezní politiky, spolufinancovaný Evropskou komisí (ERDF) a 
členskými/partnerskými státy. Prostřednictvím sítí, výměny zkušeností,
shromažďování a sdílení znalostí tento program podporuje politiky a odborníky, 
kteří se zabývají rozvojem měst, a to na všech úrovních státní správy.

www.urbact.eu

URBACT
GOOD PRACTICE

CITY

Má vaše město řešení, které funguje?

Podělte se o vaše zkušenosti v rámci 

5. PROSINCE 2016 - 31. BŘEZNA 2017

URBACT
Výzva pro příklady 

dobré praxe

Driving change for
better cities

Driving change for
better cities



Čelme výzvám, které mají 
evropská města, společně 

Výzva pro příklady dobré praxe

Všechna evropská města čelí 
podobným problémům: chudobě, 
sociálnímu vyloučení, 
environmentálním hrozbám... 
Seznam je dlouhý.

Abychom pomohli čelit výzvám 
vašeho města, vyhlašuje URBACT 
novou výzvu, která shromáždí 
příklady dobré praxe v oblasti 
udržitelného integrovaného rozvoje 
měst.

Tato Výzva pro příklady dobré praxe 
Vám umožní představit řešení, které 
může být pochopeno, přizpůsobeno 
a opětovně využito řadou měst z celé 
Evropy i mimo ni.

Má vaše město řešení, které funguje? 

Zde je vysvětleno, jak se o něj 
podělit!

1

Příležitost pro sdílení 
dobré praxe v rámci 
Sítě přenosu

Zahájení
5. prosince 2016

Předložení návrhů
uzávěrka
31. března 2017

Výběr
konec května
2017

Toto je šance sdílet vaše příklady. 
dobré praxe a zlepšit je.
Návrh/y předložte na 
www.urbact.eu/goodpracticecall

Předložení návrhu příkladu 
dobré praxe musí zahrnovat 
přihlášku a podpůrné 
materiály. Je možné předložit 
za konkrétní město i více 
příkladů dobré praxe.

Staňte se URBACT městem s příkladem dobré praxe 

Stát se zastáncem 
změny 

Festival dobré praxe

Propagační akce

Výzva pro
Sítě přenosu 
září 2017
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Konečný výsledek: 
lepší města a 
zářivější budoucnost

2 3 4

Síť měst se 
zájmem o přenos 
dobré praxe

Povedete a poradíte při přenosu 
Vaší dobré praxe

Sdílení dobré praxe

Zpřesníte a 
zlepšíte svoji 

vlastní 
metodologii

Získáte širší 
uznání

Pokračující podpora a 
propagace

6 7

Komunikační kampaň na 
úrovni EU

4

Vytvoření 
partnerství kolem 
osvědčených 
řešení

Na konci září 2017 se 
všechny URBACT města 
s dobrou praxí představí 
během Festivalu dobré 
praxe. Jde o příležitost 
zvýšit viditelnost vašeho 
města na evropském 
poli. 

Města s dobrou praxí se 
stanou aktivními zastánci 
udržitelného integrovaného 
rozvoje měst během různých 
akcí programu URBACT. 
Přispějí i k Městské agendě 
pro EU.

Vybrané příklady dobré 
praxe budou propagovány a 
prezentovány i dalšími způsoby: 
v hlavních publikacích programu 
URBACT, na speciálně zřízené 
internetové stránce, prostřednictvím 
Národních kontaktních míst 
programu URBACT, videospotů atd. Pochopit Přizpůsobit Opětovně využít

Kdo je způsobilý?

Výběrová kritéria
Důležitost pro ostatní města
Slučitelnost s principy programu 
URBACT
Důkazy efektivity – podpořené 
dokumentací a výsledky
Přenosnost příkladu dobré praxe, 
včetně způsobu financování a 
dlouhodobého potenciálu

Jaké druhy praxe 
jsou očekávány?

Udržitelný život ve městě 
(ekonomický, sociální, 
environmentální)
Integrovaný, participativní 
přístup

Přenosné příklady dobré praxe, 
které zachovávají klíčové 
hodnoty programu URBACT:

Města a jiné orgány veřejné 
správy  členských států EU a 
dva partnerské státy Norsko 
a Švýcarsko.

URBACT
GOOD PRACTICE

CITY

Po kontrole hodnotící komise 
bude každému příkladu dobré 
praxe udělen titul "URBACT 
město s dobrou praxí"

http://www.urbact.eu/goodpracticecall
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