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Cieľ

3 Zlepšenie implementácie integrovaných plánov udržateľného rozvoja miest
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otvorená
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15.09.2017
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10.01.2018

Trvanie projektu

Mestá môžu predložiť návrhy na siete zamerané na prenos dobrej praxe. Tieto siete budú
založené na partnerstve, v ktorom vedúcim partnerom bude mesto označené ako mesto s
dobrou praxou URBACT (URBACT Good Practice City)
Žiadatelia predložia prvý projektový návrh. Ak sú úspešní, získajú finančné prostriedky na
vytvorenie plného projektového návrhu. Proces zahŕňa:
1. fáza – 6-mesiacov - 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

Partnerstvo
Vedúci partner - vedúcim partnerom siete pre transfer môžu byť iba mestá z 28 členských štátov EÚ a zo Švajčiarska
a Nórska (partnerské štáty). V prípade sietí pre transfer je vedúcim partnerom mesto s dobrou praxou, ktorá má byť
prenesená (URBACT Good Practice City). Vedúci partner zodpovedá za realizáciu projektov, finančné riadenie a
koordináciu partnerstva.
Mesto s dobrou praxou:
•

nesmie byť vedúcim partnerom vo viac ako jednom projekte v rámci jednej výzvy

•

ktoré je vedúcim partnerom v sieti pre transfer, sa môže stať partnerom v jednej ďalšej sieti pre transfer v pozícii
prijímajúceho mesta

•

ktoré nepôsobí ako vedúci partneri, sa môžu zapojiť do jednej siete pre transfer v pozícii prijímajúceho mesta

Počiatočné partnerstvo pre 1. fázu – môže byť tvorené iba mestami podľa definície URBACT III:
•

mestá, obce

•

ďalšie úrovne správy, ako sú mestské časti a obvody v prípadoch, keď ich reprezentuje politicko-správna inštitúcia,
ktorá má kompetencie na tvorbu a vykonávanie politiky v oblasti, na ktorú sa vzťahuje príslušná sieť URBACT

•

metropolitné orgány a organizované aglomerácie v prípadoch, keď ich reprezentuje politicko-administratívna
inštitúcia s delegovanými právomocami na tvorbu a vykonávanie politiky v oblasti, na ktorú sa vzťahuje príslušná
sieť URBACT

Počiatočné partnerstvo musí byť zložené z troch miest (vrátane vedúceho partnera - mesta s dobrou praxou). Partneri
budú z rôznych členských alebo partnerských štátov, t. j. v sieti nemôžu byť dvaja partneri z toho istého
členského/partnerského štátu. Každá krajina môže byť v jednej sieti zastúpená iba raz. Počiatočné partnerstvo musí
byť vyvážene zložené z miest z viac rozvinutých a menej rozvinutých regiónov, t. j. počiatočné partnerstvo musí
zahŕňať najmenej jedno mesto z menej rozvinutého regiónu.
Konečné partnerstvo pre 2. fázu - pozostáva z minimálne 5 a maximálne 8 partnerov. Členský/partnerský štát môže
byť v sieti zastúpený iba raz, čo znamená, že v jednej sieti pre transfer nemôžu existovať dvaja partneri z toho istého
členského/partnerského štátu.

Konečné partnerstvo pre 2. fázu môže zahŕňať maximálne dvoch partnerov mimo mesta:
•

miestne agentúry definované ako verejné alebo poloverejné organizácie zriadené mestom, čiastočne alebo úplne
vo vlastníctve orgánu mesta, zodpovedné za tvorbu a implementáciu osobitných politík (hospodársky rozvoj,
zásobovanie energiou, zdravotné služby, doprava, atď.)

•

provinčné, regionálne a národné orgány, ak sa zaoberajú mestskou problematikou

•

univerzity a výskumné centrá, ak sa zaoberajú mestskou problematikou

Mestskí partneri zahrnutí do konečného partnerstva musia byť verejnými orgánmi alebo ekvivalentnými verejnými
orgánmi. Avšak v rámci sietí pre transfer sú za oprávnených partnerov mimo mesta považované len miestne agentúry.
Regionálne a vnútroštátne orgány, univerzity ani výskumné centrá sa za oprávnených partnerov nepovažujú.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Aktivity, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom sietí pre transfer v každej z dvoch fáz, sú zoradené podľa zásad
„pochopiť, prispôsobiť a opätovne použiť“ a sú zoskupené do pracovných balíkov.
Pracovný plán pre 1. fázu – 2 pracovné balíky (PB):
•

PB1 - riadenie a koordinácia projektu

•

PB2 - vývoj projektu

PB1 – aktivity:
•

prijatie vhodných zamestnancov na zabezpečenie efektívneho riadenia projektov. Vedúci partner bude potrebovať
podstatne väčší personál ako partner projektu. Vedúci partner musí už v 1. fáze stanoviť koordinátora projektu,
finančného a komunikačného úradníka - tieto činnosti budú vyžadovať ekvivalent dvoch pracovných miest.

•

Usporadúvanie pravidelných stretnutí vedenia na zabezpečenie dobrej komunikácie medzi partnermi v oblasti
koordinácie projektov.

•

Vypracovanie reportov požadovaných v 1. fáze.

•

Zúčastňovanie sa na školeniach a iných podujatiach organizovaných sekretariátom URBACT.

•

Prijímanie a prevádzanie finančných prostriedky z EFRR na partnerov (zodpovednosť vedúceho partnera).

PB2 – aktivity:
•

Usporiadanie aspoň jedného nadnárodného zasadnutia, na ktorom sa stretnú všetci partneri siete.

•

Dokončenie štúdie prenositeľnosti prezentujúcu dobrú prax, ktorá sa má preniesť, východiskový stav v každom
prijímajúcom meste a metodický rámec pre transferové činnosti.

•

Dokončenie a predloženie žiadosti do 2. fázy vrátane činností, ktoré sa majú v rámci siete realizovať, očakávaných
výstupov, pracovného plánu, finančného plánu, atď.

Pracovný plán pre 2. fázu – 4 pracovné balíky (PB):
•

PB1 - Riadenie a koordinácia projektu

•

PB2 - Nadnárodné transferové aktivity

•

PB3 - Vplyv na miestne spravovanie a mestské stratégie a politiky

•

PB4 - Komunikácia a šírenie informácií

PB1 – aktivity:
•

zabezpečenie správneho riadenia a koordinácie siete. Týka sa to tak celkovej správy projektov ako aj všetkých
súvisiacich aspektov administratívneho a finančného riadenia.

PB2 – aktivity:
•

Organizovanie nadnárodných študijných návštev v mestách s dobrou praxou.

•

Organizovanie nadnárodných transferových stretnutí vo všetkých prijímajúcich mestách (peerreviews, živé
laboratóriá, atď.).

•

Tvorba výstupov, ktoré obsiahnu poznatky všetkých miest zapojených do siete pre transfer v súvislosti s prenosom
dobrej praxe, vrátane zlepšení, ktoré majú posilniť prax a odporúčaní pre mestá mimo partnerstva.

PB3 – aktivity:
•

Vytvorenie a prevádzkovanie miestnej skupiny URBACT pre prenos a implementáciu osvedčených postupov
identifikovaných v každej partnerskej organizácii.

•

Účasť na výmenných aktivitách na nadnárodnej úrovni a príspevok k týmto aktivitám (účasť relevantných
delegátov na seminároch, organizácia študijných pobytov, tvorba vstupov, atď.).

•

Účasť na aktivitách na budovanie kapacít organizovaných sekretariátom URBACT pre miestne zainteresované
strany zapojené do miestnych skupín URBACT.

•

Budovanie spolupráce s riadiacimi orgánmi operačných programov, ak je to relevantné.

PB4 – aktivity:
•

Pravidelné aktualizácie mini-stránky projektu na webovej stránke URBACT (každé 2 mesiace).

•

Produkcia a šírenie komunikačného materiálu.

•

Usporiadanie záverečného podujatia siete, ktoré bude otvorené pre všetky cieľové skupiny a usporiadanie
miestnych podujatí na úrovni partnerov.

•

Účasť na externých podujatiach s cieľom propagácie siete.

Všeobecné informácie o rozpočte
Celkový rozpočet sa vypočíta na základe počtu projektových partnerov a špecifických identifikovaných potrieb týchto
partnerov. Siete pre transfer vyžadujúce vyššiu alokáciu rozpočtu sú povinné odôvodniť túto požiadavku tým, že
preukážu vyšší počet projektových partnerov alebo zvýšenú projektovú činnosť. Ak monitorovací výbor uzná za
opodstatnené schváliť rozpočet nižší ako požaduje sieť, môže tak urobiť.
Siete pre transfer sú financované prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a miestnych,
regionálnych alebo národných príspevkov mestských partnerov.

Miera spolufinancovania z EFRR
Zdroje EFRR
(%)

Kategória regiónu
viac rozvinuté regióny

do výšky 70 %

menej rozvinuté
a prechodné regióny

do výšky 85 %

partneri zo Švajčiarska

do výšky 50 %

partneri z Nórska

možnosť zapojiť sa na vlastné náklady
možnosti spolufinancovania budú každoročne preskúmané

Rozpočet siete pre transfer
•

Celkové oprávnené náklady siete pre 1. fázu a 2. fázu spolu nesmú presiahnuť 600 000 eur.

•

Celkové oprávnené náklady 1. fázy nesmú presiahnuť 80 000 eur.

•

V prípade, že je sieť schválená do 2. fázy, zdroje, ktoré nepoužije v 1. fáze, môžu byť použité v 2. fáze.

•

Rozpočty pre 1.fázu a 2. fázu sa predkladajú v 5 rozpočtových kategóriách nasledovne:
a)

Náklady na zamestnancov

b) Kancelárske a administratívne náklady
c)

Cestovné a ubytovacie náklady

d) Externá expertíza
e) Zariadenie

Expertíza pre siete pre transfer
Program URBACT poskytuje každej schválenej sieti pre transfer dodatočný rozpočet na vymenovanie odborníkov. Títo
odborníci budú podporovať partnerov pri realizácii ich nadnárodných projektových aktivít s tematickým obsahom a
metódami pre nadnárodnú výmenu, vzdelávanie a transfer osvedčených postupov. Očakáva sa, že budú pracovať v
súlade s rámcom URBACT pre budovanie kontaktov a budú využívať nástroje poskytované programom URBACT. V
prípade potreby budú odborníkom siete URBACT poskytnuté špeciálne školenia.
Služby, ktoré majú odborníci URBACT poskytovať sieti:
•

Expertíza pri navrhovaní a realizácii nadnárodných výmenných a vzdelávacích aktivít

•

Tematická expertíza

•

Odborná podpora pre samosprávy a iné zainteresované strany pri transfere dobrej praxe založenom na
participatívnom prístupe
Vedúci experti a ad hoc experti:

•

Vedúci expert bude podporovať partnerstvo počas celého trvania siete (1. a 2. fáza) expertízou potrebnou pre
návrh a realizáciu nadnárodnej výmeny zameranej na podporu transferu dobrej praxe a tematickou expertízou

Na poskytovanie podpory pri špecifických potrebách identifikovaných sieťou týkajúcich sa metodiky výmenných a
vzdelávacích aktivít, tematickej expertízy a miestnej podpory partnerov pri transfere dobrej praxe môžu byť prijatí
tzv. ad hoc experti

Rozpočtové prvky pre expertízu
•

Každá sieť bude mať počas trvania projektu (1. fáza a 2. fáza) k dispozícii maximálne 109 500 eur na pokrytie
nákladov na expertízy. Rozpočet pre expertízu je doplnkový k rozpočtu projektu. Vzhľadom na to, že honorár za
expertízu je pre URBACT expertov stanovený na 750 eur/deň vrátané všetkých daní, tento rozpočet predstavuje
finančné krytie na 146 dní (vrátane účasti na školeniach a zasadnutiach a iných aktivitách na úrovni programu).

•

Každá sieť má v 1. fáze k dispozícii finančné krytie expertíz obmedzené na 19 500 eur (26 dní expertízy, vrátane
účasti na jednom informačnom a odbornom seminári organizovanom sekretariátom programu URBACT). V 1. fáze
môže byť vymenovaný len jeden expert a to vo funkcii vedúceho experta. Z finančnej obálky programu nemôžu
byť vymenovaní žiadni dodatoční ad hoc experti. Dni určené na expertízu, ktoré sa nevyužijú v rámci 1. fázy,
môžu byť použité počas 2. fázy, s výnimkou dní určených na podujatia na úrovni programu.

•

Alokácia dní na vedúcich expertov pre 2. fázu nesmie prekročiť 80% dní zostávajúcich v príslušnej položke na konci
1. fázy.

•

Alokácia pokrýva len dni určené na expertízu. Náklady na cestovanie a ubytovanie pre expertov URBACT pokrýva
rozpočet siete v rozpočtovej kategórii "Externá expertíza".

•

Siete pre transfer majú možnosť kontrahovať dodatočných odborníkov na špecifické úlohy (napríklad koordinácia
miestnej skupiny URBACT, prispôsobenie dobrej praxe miestnemu kontextu, technická pomoc atď.) a to
prostredníctvom rozpočtu siete v rámci kategórie "Externá expertíza".

