


Výzva 

Siete pre transfer

15. 9. 2017 – 10. 1. 2018



Výzva ráta s podporou až 25 sietí na prenos 
dobrých postupov z miest do miest
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Špecifický cieľ:
Zlepšiť implementáciu udržateľných  

stratégií a akčných plánov miest



Ako sa 

zapojiť?

Na základe 97 príkladov dobrej praxe URBACT (URBACT Good 
practices) – úspešne realizované postupy, ktoré sú odskúšané a 
overené v praxi & zaslúžia si byť šírené, aby si ich mohli osvojiť aj 
ďalšie mestá...

4
Siete pre transfer - výzva 2017

O skúsenostiach s prenosom dobrej praxe sa dočítate viac v článkoch o pilotných 
partnerstvách na webe urbact.eu 

http://urbact.eu/two-cities-united-love-good-food


… ktoré majú záujem o prenos jedného z 97 príkladov dobrej praxe 
URBACT Good Practices (prijímajúce mestá):

 uchopiť konkrétnu koncepčnú výzvu prostredníctvom integrovaného 
a udržateľného riešenia

 prispôsobiť a opätovne použiť už otestované a efektívne postupy vo 
vlastnom mestskom kontexte
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Očakávané výsledky pre mestá...
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… ktoré získali titul URBACT Good Practice City :

 vylepšiť a zdokonaliť vlastnú metodiku prostredníctvom 
partnerských hodnotení a s podporou expertov URBACT

 viesť proces porozumenia, prispôsobovania a opätovného využitia 
dobrej praxe (vedúce mesto s dobrou praxou URBACT)

Pre oba typy miest: Učiť sa od kolegov v rámci Európy, posilniť svoje 
kapacity na akčné plánovanie a implementácu a získať nepretržitú 
podporu sekretariátu programu URBACT, expertov, národných 
kontaktných miest
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Očakávané výsledky pre mestá...
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Dvojfázový 

prístup

Po uverejnení výzvy predložia žiadatelia prvý projektový návrh. 
Úspešní žiadatelia získajú finančné prostriedky na vytvorenie plného 
projektového návrhu. 
Tento proces zahŕňa dve fázy:

1. fáza 6-mesačná fáza zameraná na definovanie konečného 
partnerstva a vývoj kompletného projektového návrhu vo forme 
žiadosti do 2. fázy

2. fáza 24-mesačná fáza na vykonávanie činností plánovaných v 
rámci siete, začína dátumom schválenia monitorovacím výborom 



Good Practice Call - 2016
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Žiadosti – projektové návrhy na siete pre transfer podávajú vedúci 
partneri, ktorými môžu byť iba mestá s dobrou praxou URBACT 
(URBACT Good Practice Cities)

Mestá, ktoré majú záujem preniesť jeden z 97 príkladov dobrej 
praxe do svojho mestského kontextu, musia kontaktovať príslušné 
mesto s dobrou praxou URBACT

Kto je 

oprávnený?



Good Practice Call - 2016
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Potenciálne prijímajúce mestá musia byť:

 Z členských krajín EÚ a partnerských krajín

 Mestá, municipality, mestské časti, metropolitné orgány a 
organizované aglomerácie

 Partneri mimo mesta: miestne agentúry, verejné alebo 
poloverejné organizácie zriadené mestom, čiastočne alebo 
úplne vo vlastníctve orgánu mesta 

Partneri mimo mesta nemôžu tvoriť počiatočné partnerstvo, ale môžu sa zapojiť 
počas 1. fázy. Viac info: http://urbact.eu/sites/default/files/tor_-
_call_for_proposals_for_transfer_networks.pdf

Kto je 

oprávnený?
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Partnerstvo navrhované pre 1. fázu musí byť zložené z mesta          
s dobrou praxou URBACT a dvoch prijímajúcich miest

Každá sieť partnerov v 2. fáze bude zložená z mesta s dobrou 
praxou URBACT a max. 7 prijímajúcich miest:

 5 až 8 partnerov vrátane mesta s dobrou praxou URBACT v roli 
vedúceho partnera;

 max. 2 partneri mimo mesta (miestne agentúry);

 Každý z partnerov musí byť z inej krajiny

Partnerstvo
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Každá sieť partnerov v 2. fáze bude zahŕňať:

 pri celkovom počte partnerov päť najmenej dvoch partnerov z 
menej rozvinutých regiónov;

 pri celkovom počte partnerov šesť až sedem najmenej troch 
partnerov z menej rozvinutých regiónov;

 pri celkovom počte partnerov osem najmenej štyroch partnerov z 
menej rozvinutých regiónov

Partnerstvo
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Rieši príklad dobrej praxe problém, ktorému čelí  prijímajúce mesto?

Zaviazalo sa prijímajúce mesto riešiť daný problém?

Zaviazalo sa prijímajúce mesto prispôsobiť a preniesť dobrú prax?

Prijal každý z partnerov záväzok na financovanie sieťových aktivít a 
následných nákladov na prenos?

Spĺňa navrhované partnerstvo kritériá oprávnenosti aktuálnej výzvy? 

Ako vybrať 

partnerov?
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Maximálny rozpočet na sieť pre transfer je 600 000 € (1. a 2. fáza)

Celkový oprávnený rozpočet pre 1. fázu je 80 000 €

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) spolufinancuje partnerov 
siete nasledovne:

 Partneri z viac rozvinutých regiónov budú spolufinancovaní z EFRR 
až do výšky 70%

 Partneri z menej rozvinutých a prechodných regiónov budú 
spolufinancovaní až do výšky 85%

 Partneri zo Švajčiarska budú spolufinancovaní cez švajčiarsky 
národný fond až do výšky 50%

Financovanie

sietí

Siete pre transfer - výzva 2017
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Každá schválená sieť pre transfer bude mať k dispozícii dodatočný 
rozpočet 109 500 € na expertízu (počas trvania projektu)

V 1. fáze je tento rozpočet limitovaný do výšky 19 500 €

 Vedúci partner navrhuje 3 expertov, panel posudzovateľov následne 
odporučí « správneho » experta pre 1. fázu

 Experti musia byť vybraní zo skupiny overených expertov URBACT

Zoznam expertov je dostupný na: http://urbact.eu/experts-list

Všetci partneri majú navyše možnosť použiť rozpočet siete určený na ďalšie expertízy, 
experti môžu byť mimo zoznamu expertov URBACT.

Rozpočet na 

expertízy

Siete pre transfer - výzva 2017
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Máte záujem stať sa prijímajúcim mestom? 

Kontaktujte mesto s dobrou praxou URBACT a vyjadrite svoj záujem 
o spoluprácu*. Všetky kontaktné informácie sú dostupné na stránke 
http://urbact.eu/good-practices/home**

« Termín podania žiadosti je 10. 01. 2018 15:00 »

* Predchádajúce skúsenosti ukázali, že partnerstvá sa tvoria rýchlo v prvých týždňoch 

od vyhlásenia výzvy, preto odporúčame čo najskôr kontanktovať mesto s dobrou 
praxou, o ktorú máte záujem

**Sekretariát programu URBACT priebežne aktualizuje online profily miest a dopĺňa 
informácie o tom, či má/nemá mesto s dobrou praxou záujem o kandidátov na 
prijímajúce mestá

Podávanie 

žiadostí
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Posudzovanie žiadostí – návrhov sietí pre transfer sa realizuje 
prostredníctvom externej skupiny posudzovateľov 

Monitorovací výbor schváli siete 4. apríla 2018

Formálny vstup sietí do 1. fázy projektu 

Posudzovanie

žiadostí

Siete pre transfer - výzva 2017
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Dokumenty:
 Refernečné podmienky výzvy

 Sprievodca sieťami pre transfer – 1. fáza

 Programový manuál. Informačný list 2C – Siete pre transfer

Odkazy na všetky dokumenty v anglickom jazyku sú dostupné na:

http://urbact.eu/open-calls-networks

URBACT Secretariat
Pri  otázkach týkajúcich sa výzvy pre transfer sa žiadatelia môžu obrátiť priamo na 

sekretariát programu URBACT na adrese: TN@urbact.eu

Užitočné

zdroje

Siete pre transfer - výzva 2017
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URBACT články na našej webovej stránke a na blogu
Ak sa chcete dozvedieť viac o skúsenostiach s prenosom dobrých skúseností, 
navštívte našu webovú stránku a blog, ktorý ponúka širokú škálu článkov zoradených 
podľa hlavných tém: 

o http://urbact.eu/

o http://urbact.eu/urbact-slovenska-republika 

o http://www.blog.urbact.eu/

Články: 

o http://urbact.eu/good-practice-call-difference

o http://urbact.eu/it-time-cities-share-their-good-practices-now-more-ever

o http://urbact.eu/cities-and-good-practice-lessons-urbact-transfer-pilots

o http://urbact.eu/two-cities-united-love-good-food

Užitočné 

zdroje
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Spoločne môžme spraviť mestá lepšími!

www.urbact.eu

urbact@mindop.sk
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http://www.urbact.eu/

