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Co je URBACT?

› OP URBACT II navazuje na předchozí OP URBACT I a na 
iniciativu URBAN; 

› Program je součástí evropské kohezní politiky; cíl 3 
„Evropská územní spolupráce“; 

› Financování: ERDF, členské státy. 

Cíl: zefektivnit politiky a strategie  pro dosažení 
udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na 
uplatnění Lisabonské a Gothenburgské strategie. 

› Zapojeno 300 měst – 29 zemí – 5.000 aktivních partnerů



Rozpočet OP URBACT II

Roční příspěvek ČR € 10,469



Projekty OP URBACT II - typy

Veřejný orgánMěstoVedoucí partner

€ 300 000€ 710 000Rozpočet (max.)

24 měsíců (4 měsíce 
vývoj, 20 měsíců 
implementace) 

36 měsíců (6 měsíců 
vývoj, 30 měsíců 
implementace) 

Doba trvání

6 – 8 8 – 12 Počet partnerů

Pracovní skupinyTématické sítě



Projekty OP URBACT II - témata
› Innovation and creativity 
› Human capital and entrepreneurship 
n WEED - Karviná

› Active inclusion 
n Active A.G.E. – Praha 
n Roma – Net – Karviná 

› Quality sustainable living
› Metropolitan governance 
n Joining Forces – Brno 
n Net-Topic – Kladno 

› Regeneration of disadvantaged 
neighbourhood 

› Low Carbon Urban Environment
› Cultural heritage and city development 
n Repair - Opava

› Port cities 

Cities, Engines of 
Growth and Job 
Creation

Cities, Active
Inclusion and 
Governance

Cities and 
Integrated 
Sustainable 
Development



OP URBACT II v České republice
› Česká města byla již zapojena v OP URBACT I; 

› 2007 – 2010 zapojeno 5 českých měst do 6 projektů; 
n 1. výzva – 2007 (5 měst)
n 2. výzva – 2009 (1 město)
n 3. výzva – prosinec 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
› odd. strategie regionální politiky 
n Projekty a jejich financování
n Odsouhlasení projektů

› odd. interního auditu 
n Namátkové kontroly finančních operací

Centrum pro regionální rozvoj
n Verifikace výdajů projektu a jeho dokončení

› Národní kontaktní místo bylo zřízeno v červnu 2010



Národní kontaktní místo (NDP)

› Programový manuál

n Poskytování informací o OP URBACT II v národních jazycích 
jednotlivých států

n Sběr zajímavých informací o rozvoji městské politiky

Nejde o zavedení dalšího článku do již existující národní 
struktury!

› Dohoda mezi sekretariátem a ČR
n Soukromé subjekty uzavírají se Sekretariátem kontrakty.



Národní kontaktní místo (NDP) 

› Obecná činnost 

n Rozšíření programu URBACT do širšího povědomí současných i 
možných budoucích partnerů. 

n Rozšiřování tematických informací URBACTu napříč Evropou. 

› Konkrétní činnosti 

n Správa internetových stránek OP URBACT II v českém jazyce
n Překlad měsíčního Bulletinu do českého jazyka a jeho zveřejnění na 

stránkách www.urbact.cz.
n Zveřejnit informace o místních partnerských městech a veřejných 

institucích spolu se zveřejněním programů, kterých se účastní na
stránkách www.urbact.cz.

n Informovat URBACT Sekretariát o legislativních změnách a novinkách 
urbánní problematiky na národní úrovni. 

http://www.urbact.cz
http://www.urbact.cz


Národní kontaktní místo (NDP) 

› Konkrétní činnosti 

n Správa internetových stránek OP URBACT II v českém jazyce.
n Překlad měsíčního Bulletinu do českého jazyka a jeho zveřejnění na 
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n Informovat URBACT Sekretariát o legislativních změnách a novinkách 
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n Pořádání tematických seminářů (Brno, Ústí nad Labem, Plzeň, 
Ostrava, Olomouc, Pardubice).

n Zajištění překladu základních dokumentů a průběžně vydávaných 
zpráv.
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Publikační činnosti NDP

› Formát prezentování jakýchkoli prezentací je přesně 
stanoven
n Barvy, písmo, zobrazení obrázků atp.

› Novinky
› Měsíční bulletin – Věstník
› Případové studie
› Tematické články
› Výroční pololetní zpráva

Překlady jsou zajišťovány NDP, míra podílu závisí na 
finančních možnostech vykonavatele této činnosti.



Financování NDP

› Dohoda mezi českou republikou a Sekretariátem

› Finanční podpora Sekretariátu
n Překlady
n Regionální a jiné tematické semináře
n Cestovní výdaje

› Podíl Ministerstva
n Výdaje na regionální tematické semináře
n Personální zajištění činnosti NDP



Přínosy existence NDP v České republice

› Výrazné zlepšení komunikace mezi Ministerstvem a 
městy

› Užší spolupráce s představiteli správních orgánů na 
jednotlivých úrovních a posílení přístupu bottom-up

› Podpora měst zapojených do projektů

› Minimalizace rizika zániku projektů po jejich úspěšném 
uzavření v rámci OP URBACT II

› Nové podněty pro budoucí podobu a směr urbánní 
politiky



Očekávané události

› Měsíční časopis OP URBACT II v českém jazyce; 

› 27. června 2011 Monitorovací výbor URBACTu; 

› 29. – 31. srpna 2011 Letní univerzita pro ULSG v Krakově; 

Prosinec 2011 výzva pro nové projekty!

www.urbact.eu www.urbact.cz
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Kontakt

› www.urbact.eu

› www.urbact.cz

› Národní kontaktní místo
Tereza Kuncová
tereza.kuncova@mmr.cz
224 864 020
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