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Резюме 

на  

Програмата за междурегионално сътрудничество „УРБАКТ IV“ 2021-2027  

 

Настоящото резюме е подготвено от екипа на НСОРБ, на база одобрената от 

Европейската комисия на 22-ти септември 2022 г. Програма за междурегионално 

сътрудничество Урбакт IV за програмен период 2021-2027 година, публикувана на 

https://urbact.eu/urbact-iv-officially-approved 

 

Програмната област:  

Урбакт IV обхваща териториите на 27-те държави - членки на Европейския съюз, както 

и Норвегия и Швейцария и още пет страни по линия на ИПА - Албания, Черна гора, 

Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Други държави също 

могат да участват със собствено финансиране. 

Програмата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за градове от 

всякакъв размер. Урбакт конкретно подкрепя градските власти от ниво квартал до 

функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което 

може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и 

трансгранични функционални градски зони. 

 

Програмната стратегия: 

Програмата Урбакт IV дава възможност на градовете да адресират предизвикателства в 

развитието си по интегриран начин, чрез участие в транснационален обмен на знания и 

изграждане на капацитет.  

Три са основните цели на Програмата: 

1. Обмен на опит, новаторски подходи и изграждане на капацитет във връзка с 

идентифицирането, трансфера и капитализирането на добри градски практики за 

интегрирано и устойчиво градско развитие, като се вземат предвид връзките между 

градските и селските райони; 

2. Подкрепящи действия, разработени в рамките на член 11 от Регламент (ЕС) 2021/1058 

за устойчиво градско развитие; 
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3. Допълване по координиран начин на Европейската градска инициатива. 

Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента 

за предприсъединителна помощ (ИПА).  

Дейностите в обхвата на Урбакт, са в рамките на един приоритет . 

 

Приоритет„Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез 

сътрудничество”: 

Мерките за подкрепа са в обхвата на три специфични цели, както следва: 

1) Използване на транснационални мрежи за подобряване на капацитета на 

европейските градове, за: 

o съвместно разработване и прилагане на Интегрирани планове за действие, 

свързани с общи предизвикателства пред устойчивото градско развитие; 

o трансфериране на добри градски практики; 

o разработване на инвестиционни планове за възпроизвеждане на елементи от 

Градските иновативни действия. 

 

Очаквани резултати: подобрени местни политики чрез местни действия, разработени в 

Интегриран план за действие и повторно използване на добри практики, увеличен 

капацитет на градовете, които се възползват от териториалните инструменти, подобрено 

внедряване на действия чрез тестване, насърчаване на възпроизвеждането на новаторски 

действия чрез инвестиционни планове, използващи фондове и програми на Политиката 

на сближаване. 

В Мрежите за планиране на действия (МПД) практици от градовете ще разработят 

съвместно Интегрирани планове за действие (ИПД) с местна група по Урбакт, 

включваща всички заинтересовани страни (различни градски отдели, различни нива на 

управление, различни свързани с политиката сектори и целеви групи). ИПД  ще спазва 

минималните изисквания, посочени в член 29 от Регламент 2021/1060 на ЕС, както и 

основните принципи на Новата Лайпцигска харта, осигурявайки общ подход към 

устойчивото градско развитие по Политиката на сближаване. Ще има повишен акцент 

върху изпълнението и финансирането, по-специално Кохезионните фондове, тъй като 

мрежите ще могат да тестват и експериментират малки действия от Интегрираните 

планове за действие. Всички градове в Европа ще могат да се присъединят към Мрежите 

за планиране на действия, които ще подкрепят градовете по член 11 от Регламент (ЕС) 

2021/1058. 

Мрежите за трансфер ще насърчат трансфера на валидирани добри градски практики 

чрез усъвършенствана методология с допълнителен акцент върху подкрепата за 

разширяване на добрите практики, ако е възможно чрез връзки с фондовете по 

Политиката на сближаване и други програми за финансиране. 

Механизмът за трансфер на иновации е специално насочен към градове, които се стремят 

да разработят Инвестиционен план за възпроизвеждане на проекти за новаторски 

действия, като използват програми по Политиката на сближаване и/или друго 
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европейско и национално публично или частно финансиране. Този механизъм за 

трансфер ще се основава на пилотните дейности, разработени по Урбакт III. Той ще бъде 

координиран с Европейската градска инициатива за разпространение на иновации и за 

подпомагане на градовете при трансфера на иновативни практики. 

Мрежите по Урбакт ще бъдат подкрепени от международни експерти по интегрирано 

устойчиво градско развитие. Експертните познания ще включват както градската тема 

на мрежите, така и инструменти и методи за обмен и обучение. 

 

Основни целеви групи: 

Градове  от 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и от страните по 

ИПА. 

 

Бенефициенти: 

 Провинциални, регионални и национални власти, по градските теми; 

 Университети и изследователски центрове, по градските проблеми; 

 Управляващи органи на фондовете по Кохезионната политика. 

 

 

2) Подобряване на капацитета на заинтересованите градски страни за разработване 

и прилагане на устойчиви градски политики, практики и иновации за интегрирано 

местно устойчиво развитие: 

Очакван резултат: Практиците в градовете са повишили знанията и капацитета си по 

отношение на Интегрираните стратегии за устойчиво градско развитие. Подобрена е 

осведомеността на цялата Урбакт общност относно намаляването на въглеродните 

емисии и интегрирането на половете. Местни заинтересовани страни, водещи партньори 

и водещи експерти са подобрили способността си да използват цифрови инструменти в 

своите мрежи и капацитета си за иновации. 

На програмно ниво Урбакт ще осъществи дейности за изграждане на капацитет, като 

Урбакт университети, национални кампуси и текуща и специализирана подкрепа за 

всички бенефициенти. Участниците ще работят заедно за подобряване на уменията, 

необходими за разработването и прилагането на Интегрирани планове за действие за 

устойчиво градско развитие. 

Изграждането на капацитет на ниво програма ще бъде подкрепено от международни 

експерти по интегрирано устойчиво градско развитие и екологично, цифрово равенство 

и равенство между половете. 

Основни целеви групи: 

Всички мрежи на Урбакт и местните заинтересовани страни – членове на местната група 

по Урбакт и градски служители. Градове извън Урбакт по член 11 от Регламент (ЕС) 

2021/1058 реализиращи иновативни действия или част от Градската програма за ЕС. 

 

3) Гарантиране, че знанията и практиките на Урбакт са достъпни за практиците и 

вземащите решения, за да бъдат включени в местните, регионалните, 
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националните и европейските градски политики, по-специално чрез Европейската 

градска инициатива и с принос към Градската програма за ЕС: 

На програмно ниво Урбакт ще играе роля на посредник на знания – обединявайки 

градските участници, за да улесни споделянето на знания, свързвайки се с Европейската 

градска инициатива, и като производител на знания – разработвайки нови продукти, 

надграждащи съществуващия опит на Урбакт и тези от Градската инициатива и от 

допълващи европейски проекти/ програми. 

Тематични общности: те ще позволят на градовете да се срещат и обменят мнения по 

теми, засягащи мрежите на Урбакт, включително зелени, цифрови и свързани с пола. 

Обменът ще осигури по-интегриран подход към партньорската тема и ще създаде 

актуален анализ на градската политика и практика за споделяне извън Урбакт, по-

специално чрез Европейската градска инициатива и чрез принос към Градската програма 

за ЕС. 

Споделяне на знания, фокусирани върху градската политика на ЕС: Урбакт  IV ще има 

за цел да вдъхновява и информира за градските политики, като предоставя знанията на 

по-широката европейска градска общност, по-специално чрез Европейската градска 

инициатива.  

Ще се предоставя експертна подкрепа за изграждане и управление на знания за 

устойчивото градско развитие. Уебсайтът на Урбакт ще функционира като център на 

знания, предоставящ отворен достъп до добри практики и ноу-хау по тематични 

приоритети. Той ще бъде свързан с платформата за споделяне на знания на Европейската 

градска инициатива и избраните резултати ще бъдат достъпни в нея.  

Националните звена на Урбакт, ще отговарят за комуникацията относно дейностите и 

разпространението на резултатите на национално ниво на местен език. Те ще играят 

важна роля в свързването на Урбакт с националните и регионалните заинтересовани 

страни и в стимулирането на широко участие в мрежи и дейности за изграждане на 

капацитет. Те ще могат да подкрепят усилията за изграждане на капацитет на програмата 

на национално ниво, да адаптират и превеждат програмни методи и инструменти на 

национален език. Те също така ще се стремят към свързване с изискванията и програмите 

по Политиката на сближаване в допълнение към звената за контакт на Европейската 

градска инициатива.  

Основни целеви групи: 

 Градове, градски власти/политици, местни практици и регионални власти; 

 Целевите групи на Европейската гардска инициатива; 

 Целевите групи на Градския дневен ред на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Общ  финансов ресурс:  

Приоритет Финансов 

принос на ЕС в 

евро 

Национален 

принос в евро 

Общо в евро 

Приоритет 1 79 769 799 23 133 738 102 903 537 

ИПА III 5 000 000 160 000 5 160 000 

Общо: 84 769 799 23 293 738 108 063 537 

 

 

 

 

 


