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URBACT News bulletin 

Operační program URBACT 
III v programovém období 
2014–2020 otevírá všem měs-
tům možnost posílit kvalitu 
strategického řízení, podpo-
ruje výměnu zkušeností mezi 
evropskými městy a umožňu-
je uplatnění a šíření znalostí 
ve všech oblastech spojených 
s udržitelným integrovaným 
rozvojem měst. Městům se 
nyní otevírá další možnost 
připojení k mezinárodním sí-
tím. Z podaných žádostí bylo 
vybráno 21 sítí, které hledají 
další partnery. Novými part-
nery se mohou stát města, 
městské části a organizova-
né aglomerace, dále instituce 
vlastněné městem, veřejná 
správa na regionální a národ-
ní úrovni, státní univerzity a 
výzkumná centra zapojená do 
rozvoje měst.



 

NÁZEV 
PROJEKTU 

MĚSTA V 
PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÍ SÍTĚ 

KONTAKTNÍ 
OSOBA 

VEDOUCÍHO 
MĚSTA 

KONTAKTNÍ EMAIL 

 
2C 

 
Naples (IT), 
Maribor (SI), 

Liverpool (UK), 
Lublin (PL) 

 
Rehabilitace 
nevyžívaných objektů a 
prostor ve městě a jejich 
nové využití, které bude 
ve společném zájmu 
obyvatel města.   
 

Gaetano 
MOLLURA 

 

 
gaetano.mollura@comune.napoli.it 

 
AGRI-URBAN 

 
Baena (ES), 
Cesena (IT), 
Fundao (PT), 
Marchin (BE), 

Pyli (EL), 
Södertälje (SE) 

 
Restrukturalizace 
zemědělské produkce 
v malých a středních 
městech v reakci na 
nové trendy tak, aby 
poskytla nové 
příležitosti na trhu 
práce, pro malé a 
střední podniky a pro 
spolupráci mezi městy a 
venkovem. 
 

Raquel MORENO 
 

rmoreno@adegua.com 



Arrival Cities Amadora (PT), 
Messina (IT), 

Riga (LV), 
Roquetas de Mar 

(ES), 
Thessaloniki 

(EL), Vantaa (FI) 

 
Vyrovnávání se s 
demografickými 
změnami a zvládání 
vztahů mezi obyvateli a 
různými sociálními 
skupinami v souvislosti 
s přílivem imigrantů. 
 

Ana TOMAS 
 

Ana.Tomas@cm-amadora.pt 

BSInno Gdansk (PL), 
Braga (PT), 
Torino ( IT), 
Milano (IT), 
Paris (FR) 

 
Zlepšení schopnosti 
veřejné správy 
podporovat sociální 
inovaci díky participaci, 
otevřené inovaci a 
podnikání 
 

Magdalena SKIBA 
 

magdalena.skiba@gdansk.gda.pl 

Change! Eindhoven (NL), 
Dun Laoghaire 
(EI), Forli (IT), 
Gdansk (PL), 
Nagykanizsa 

(HU) 

 
Vytvoření takového 
modelu poskytování 
veřejných služeb,  
který by byl založený na 
spolupráci, dostál by 
vzrůstajícím 
požadavkům 
společnosti a díky 
kterému by město bylo 
schopno čelit sociálním 
a finančním 
problémům.   
 

Trine MØRCHT 
 

t.morch@eindhoven.nl 



CityCentre
Doctor

Sopron
(HU),  Kildare 

(EI), Medina del 
Campo 

(ES),  Radlin 
(PL), San Dona 

di Piave (IT) 

 
Podpora inovace 
v centrech malých měst 
za účelem zachování 
místních zvyků, 
podpory 
podnikatelských 
příležitostí a vytváření 
pracovních míst.  
 

Edit BOGNAR 
 

bognar.edit@sopron-ph.hu 

CLEO Preston(UK), 
Almelo (NL), 
Albacete (ES), 
Lublin (PL), 

Koszalin (PL) 

 
Využití veřejných 
zakázek takovým 
způsobem, aby měly 
pozitivní dopad na 
firmy, obyvatele, město 
a místní ekonomiku. 
 

Tamar REAY 
 

t.reay@preston.gov.uk 

CSCD Manchester
(UK), Eindhoven 

(NL), Dublin 
(EI), Porto (PT), 
Stockholm (SE), 
Smolyan (BG) 

 
Využití ‚Smart city‘ 
technologií na úrovni 
městské části jako 
mechanismu, který by 
pomohl zajistit 
příležitosti a to, aby 
městská část byla 
konkurenceschopná.  
 

Mark DUNCAN 
 

m.duncan@manchester.gov.uk 

DISARMED 
CITIES 

Piacenza (IT), 
Cartagena (ES), 

Szombathely 

 
Obnova a udržitelná 
správa nevyužitých 
vojenských objektů 

Taziano 
GIANNESSI 

 
taziano.giannessi@comune.piacenza.it 



(HU), Varazdin 
(HR) 

v městském prostředí 
k podpoře sociálního 
začleňování a 
soudržnosti. 
 

Freight TAILS Westminster
(UK), Maastricht 
(NL), Parma (IT), 

Plasencia (ES), 
Suceava (RO) 

 
Řešení problémů 
s přepravou zvyšujícího 
se množství zboží 
v rámci logistiky ve 
městě a podpora 
nízkouhlíkové 
nákladové dopravy ve 
městech.  
 

Charlotte KNELL 
 

cknell1@westminster.gov.uk 

Gen-Y City Poznan (PL), 
Daugavpils (LV), 

Genoa (IT), 
Grenada (ES), 
Klaipeda (LT), 
Wolverhampton 

(UK) 

 
Podpora kreativních a 
inovativních 
podnikatelů z generace 
Y ve vytváření nových 
forem spolupráce mezi 
výzkumnými 
institucemi, místní 
samosprávou a 
podnikatelským 
sektorem.  
 

Iwona 
MATUSZCZAK-

SZULC 

 
iwona_matuszczak@um.poznan.pl 

Growth by 
reconversion 

Antwerp (AT), 
Barcelona M.A. 

(ES), Casoria 
(IT), Dusseldorf 

 
Zahušťování zástavby 
uvnitř města namísto 
jeho rozšiřování, za 
pomoci nových postupů 

Isabelle 
VERHAERT 

 
isabelle.verhaert@stad.antwerpen.be 



(DE), Solin (HR), 
Vienna (AT) 

v plánování, procesů, 
nástrojů a partnerství.    
 

INTERACTIVE
CITIES 

Genoa (IT), 
Alba Iulia (RO), 
Lausanne (CH), 
Liverpool (UK), 

Murcia (ES), 
Tartu (EE) 

 
Průzkum toho, jak 
digitální technologie a 
sociální média s 
obsahem generovaným 
uživateli mohou ovlivnit 
řízení měst. 
 

Cesare TORRE 
 

ctorre@comune.genova.it 

REFILL Ghent (BE), 
Amersfoort (NL), 

Athens (EL), 
Bremen (DE), 
Poznan (PL), 

Riga (LV) 

 
Průzkum dočasného 
využívání 
nevyužívaných prostor, 
jeho dlouhodobého 
dopadu a vlivu na 
místní samosprávu. 
 

 
Emma  TYGADT 
Ariana TABAKU 

 
emma.tytgadt@stad.gent 
Ariana.tabaku@stad.gent 

RESILIENT
EUROPE 

Rotterdam
(NL), Burgas 

(BG), Glasgow 
(UK), 

Thessaloniki 
(EL), Vejle (DK) 

 
Zvyšování odolnosti 
města a využití jeho 
potenciálu pomocí 
přístupu řízení 
transformačního 
procesu. 
 

Rieke KOSKAMP 
 

r.koskamp@rotterdam.nl 

RetaiLink Igualada (ES), 
Basingstoke and 

Deane (UK), 
Bistrita (RO), 

 
Revitalizace 
maloobchodního 
prodeje v malých a 
středních městech za 

Àngels CHACON 
 

chacona@aj-igualada.net 



Fermo (IT), 
Hengelo (NL), 
Sibenik (HR) 

pomocí inovativních 
maloobchodních 
strategií, které by 
zvýšily 
konkurenceschopnost 
malých podniků. 
 

SUMP Network Bielefeld (DE), 
Agii Anargyroi & 
Kamateron (EL), 

Burgos (ES), 
Slatina (RO), 

Szekesfehervar 
(HU) 

 
Řešení problémů 
dopravní mobility 
vytvářením 
komplexních strategií 
udržitelné dopravní 
mobiĺity na období 10 
až 15 let, do kterého by 
byla zapojena řada 
aktérů.    
 

Olaf LEWALD 
 

Olaf.Lewald@Bielefeld.de 

TechTown Barnsley (UK), 
Cesis (LV), 
Gävle (SE), 
Nyiregyhaza 
(HU), San 

Sebastian (ES), 
Siracusa (IT) 

 
Průzkum toho, jak 
mohou malá a střední 
města využít potenciál 
k tvorbě pracovních 
míst, který přináší 
digitální ekonomika, a 
jak mohou podniky 
získat přístup 
k dovednostem, které 
potřebují k využívání 
digitálních technologií, 
aby mohly růst a 
konkurovat ostatním 

Tracey JOHNSON 
 

traceyjohnson@barnsley.gov.uk 



podnikům. 

Urban Green 
Labs

Budapest 18th 
district (HU), 
Galati (RO), 

Heerlen 
(NL),  Maribor 

(SI), Padova (IT) 

 
Vytvoření nezávislých 
komunitně založených 
ekonomik změnou 
fyzické infrastruktury, 
způsobem poskytování 
služeb a vytvořením 
správy na místní úrovni. 
 

István HUNYADI 
 

hunyadi@bp18.hu 

URBAN3S Bilbao (ES), 
Bucharest 3rd 
district (RO), 
Torino M.A. 

(IT), Plasencia 
(ES), Porto (PT) 

 
Tvorba lepších a více 
efektivních městských 
strategií, které by 
pomohly identifikovat 
nové příležitosti 
v různých odvětvích, a 
tvorba strategií 
inteligentní 
specializace. 
   

Eva SALCEDO 
PEREZ 

 
esalcedo@bilbaoekintza.bilbao.net 

Vital Cities Loulé (PT), 
Birmingham 
(UK), Burgas 
(BG), Krakow 

(PL) 

 
Využití inovativních 
přístupů k navrhování 
měst a inovativních 
nástrojů k 
plánování veřejných 
prostranství 
k rekreačnímu využití a 
odstranění překážek 

Nunes Hugo Miguel 
GUERREIRO 

hmnunes@cm-loule.pt 

 



k participaci pro méně 
aktivní a sociálně 
vyloučenou populaci.    
 

 

Informace o první i dalších plánovaných výzvách naleznou žadatelé na stránkách 
www.urbact.cz a www.urbact.eu. 

Poskytování odborné a metodické pomoci žadatelům
a projektovým partnerům je úkolem národního kontaktního

místa. Za Českou republiku jej zajišťuje odbor regionální
politiky Ministerstva pro místní rozvoj.




