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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

URBACT III  
 

Ολοκλήρωση 1ης φάσης για τη δηµιουργία δικτύων URBACT από την 
πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του νέου προγράµµατος 

 
To URBACT III ξεκίνησε: 21 Προτάσεις δηµιουργίας δικτύων 

σχεδιασµού δράσης (action planning networks) εγκρίθηκαν την 

Παρασκευή, 11 Σεπτεµβρίου 2015 
 

 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η  πρώτη φάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
δηµιουργία δικτύων σχεδιασµού δράσης (action planning networks) στο πλαίσιο του νέου 
προγράµµατος URBACT III.  
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος που συνεδρίασε στις 11 Σεπτεµβρίου 2015 
ενέκρινε τη δηµιουργία είκοσι ενός (21) δικτύων, τα οποία καλούνται να διευρύνουν το 
συνεργατικό τους σχήµα, να αναπτύξουν αναλυτικότερα την ιδέα τους και να υποβάλουν 
εντός εξαµήνου την πλήρη πρόταση για την υλοποίηση της πρότασής τους. 
 
Τα εγκεκριµένα δίκτυα σχεδιασµού δράσης είναι τα ακόλουθα:   
 

∆ίκτυο Εταιρικό Σχήµα Σύντοµη Περιγραφή  

2C 
Naples (IT), Maribor (SI), 
Liverpool (UK), Lublin (PL) 

Αναδιαµόρφωση κτιρίων και αστικών 
χώρων σε αχρηστία και αξιοποίησή 
τους για άλλες χρήσεις µε βάσει τις 
ανάγκες της τοπικής κοινότητας  
 

AGRI-URBAN 

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

Pyli (EL), Södertälje 

(SE) 

 
Επαναπροσδιορισµός της 
Αγροδιατροφικής παραγωγής σε 
µικρές και µεσαίες πόλεις σύµφωνα µε 
τις νέες τάσεις που δηµιουργούν 
διαφορετικές ευκαιρίες για την αγορά 



∆ίκτυο Εταιρικό Σχήµα Σύντοµη Περιγραφή  

εργασίας, τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και επαναπροσδιορίζουν 
τη διασύνδεση αστικού και αγροτικού 
χώρου   

Arrival Cities 

Amadora (PT), Messina 
(IT), Riga (LV), Roquetas 
de Mar (ES), 

Thessaloniki (EL),
Vantaa (FI) 

 
∆ιαχείριση της ραγδαία 
µεταβαλλόµενης πληθυσµιακής δοµής 
στον αστικό χώρο και των 
αλληλεπιδράσεων των ατόµων και των 
κοινωνικών οµάδων σε σχέση µε το 
αυξανόµενο µεταναστευτικό κύµα. 

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

 
Βελτίωση της δυναµικότητας της 
δηµόσιας διοίκησης για την ενίσχυση 
των κοινωνικών καινοτόµων 
οικοσυστηµάτων, της ανοιχτής 
καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας   

Change! 

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

 
Θεµελίωση ενός συνεργατικού 
σχήµατος δηµοσίων υπηρεσιών µε 
σκοπό την αντιµετώπιση των 
αυξανόµενων προσδοκιών, των 
κοινωνικών προκλήσεων και της 
έλλειψης πόρων   
 

CityCentre Doctor 

Sopron (HU),  Kildare 
(EI), Medina del Campo 
(ES),  Radlin (PL), San 
Dona di Piave (IT) 

Εισαγωγή της καινοτοµίας στο κέντρο 
µικρών πόλεων για την προσέλκυση 
επιχειρήσεων, διατήρηση των τοπικών 
παραδόσεων και δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 
 

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

Εξερεύνηση των ευκαιριών 
αξιοποίησης των δαπανών προµηθειών 
προς όφελος των επιχειρήσεων και 
των ιδιωτών και µε στόχο το θετικό 
αντίκτυπο διαχείρισή τους στις πόλεις 
και την τοπική οικονοµία. 
 

CSCD 

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

Αξιοποίηση τεχνολογιών και λύσεων  
της έξυπνης πόλης σε επίπεδο 
ευρύτερης περιοχής ως µηχανισµού 
εξασφάλισης ευκαιριών και ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας  
 

DISARMED CITIES 
Piacenza (IT), Cartagena 
(ES), Szombathely (HU), 
Varazdin (HR) 

Ανακατασκευή και βιώσιµη διαχείριση 
εγκαταλελειµµένων στρατιωτικών 
περιοχών στον αστικό χώρο για την 
ενίσχυση της συνοχής και της 
κοινωνικής ένταξης στην τοπική 
κοινωνία 



∆ίκτυο Εταιρικό Σχήµα Σύντοµη Περιγραφή  

Freight TAILS 

Westminster (UK), 
Maastricht (NL), Parma 
(IT), Plasencia (ES), 
Suceava (RO) 

Αντιµετώπιση των προκλήσεων από τις 
αυξανόµενες µεταφορές φορτίων στο 
πλαίσιο της διαχείρισης τους µέσα 
στην πόλη για τη διασφάλιση χαµηλών 
εκποµπών ρύπων στον κλάδο 
 

Gen-Y City 

Poznan (PL), Daugavpils 
(LV), Genoa (IT), Grenada 
(ES), Klaipeda (LT), 
Wolverhampton (UK) 

Υποστήριξη δηµιουργικών και 
καινοτόµων επιχειρηµατιών νέας 
γενιάς µε την ανάπτυξη συνεργασιών 
µεταξύ επιστήµης, τοπικής 
διακυβέρνησης και επιχειρήσεων βάσει 
των αναγκών και της ζήτησης 
 

Growth by 
reconversion 

Antwerp (AT), Barcelona 
M.A. (ES), Casoria (IT), 
Dusseldorf (DE), Solin 
(HR), Vienna (AT) 

Αύξηση της πυκνότητας εντός των 
ορίων της πόλης αντί της επέκτασης 
της αστικής επικράτειας µε το 
σχεδιασµό νέων πρακτικών, 
διαδικασιών, εργαλείων και 
συνεργασιών  
 

INTERACTIVE 
CITIES 

Genoa (IT), Alba Iulia 
(RO), Lausanne (CH), 
Liverpool (UK), Murcia 
(ES), Tartu (EE) 

∆ιερεύνηση του τρόπου µε τον οποία 
τα ψηφιακά µέσα και τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης µπορούν αν 
βελτιώσουν τη σύγχρονη αστική 
διαχείριση  και διακυβέρνηση 
 

REFILL 

Ghent (BE), Amersfoort 

(NL), Athens (EL), 
Bremen (DE), Poznan (PL), 
Riga (LV) 

∆ιερεύνηση της πρακτικής προσωρινής 
χρήσης των κενών χώρων για την 
εκτίµηση των µακροχρόνιων 
αποτελεσµάτων και των τρόπων που οι 
χρήσεις αυτές επηρεάζουν τις τοπικές 
κυβερνήσεις στη διαδικασία 
σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων. 
 

RESILIENT 
EUROPE 

Rotterdam (NL), Burgas 
(BG), Glasgow (UK), 

Thessaloniki (EL),
Vejle (DK) 

Αύξηση της ανθεκτικότητας των 
πόλεων µε την αξιοποίηση του 
δυναµικού της χρησιµοποιώντας 
µεταβατικές προσεγγίσεις διαχείρισης 
  

RetaiLink 

Igualada (ES), 
Basingstoke and Deane 
(UK), Bistrita (RO), Fermo 
(IT), Hengelo (NL), Sibenik 
(HR) 

Ενίσχυση της αναγέννησης του 
κλάδου του λιανικού εµπορίου στις 
µεσαίες πόλεις µε καινοτόµες 
στρατηγικής λιανεµπορίου που θα 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
των µικρών και ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων του κλάδου  

SUMP Network 

Bielefeld (DE), Agii 
Anargyroi & 
Kamateron (EL), 
Burgos (ES), Slatina (RO), 
Szekesfehervar (HU) 

Αντιµετώπιση προβληµάτων αστικής 
κινητικότητας µε την παρότρυνση των 
πόλεων στην ανάπτυξη στρατηγικών 
βιώσιµης αστικής κινητικότητας µε 
κατανοητό και συνεργατικό τρόπο σε 
ορίζοντα δεκαετίας, δεκαπενταετίας  



∆ίκτυο Εταιρικό Σχήµα Σύντοµη Περιγραφή  

TechTown 

Barnsley (UK), Cesis (LV), 
Gävle (SE), Nyiregyhaza 
(HU), San Sebastian (ES), 
Siracusa (IT) 

∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων των 
µικρών και µεσαίων πόλεων για τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας στην 
ψηφιακή οικονοµία και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων σε ψηφιακά εργαλεία µε 
σκοπό την ανάπτυξη και την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς τους. 
 

Urban Green Labs 

Budapest 18th district 
(HU), Galati (RO), Heerlen 
(NL),  Maribor (SI), Padova 
(IT) 

∆ηµιουργία αξιόπιστων οικονοµιών στο 
πλαίσιο της κοινότητας µε την αλλαγή 
των υποδοµών και των συστηµάτων 
εξυπηρέτησης και τη δηµιουργία 
τοπικών µορφών διακυβέρνησης 
αλλάζοντας τη συµπεριφορά των 
πολιτών  
 

URBAN3S 

Bilbao (ES), Bucharest 3rd 
district (RO), Torino M.A. 
(IT), Plasencia (ES), Porto 
(PT) 

Ανάπτυξη καλλίτερων και 
αποδοτικότερων αστικών πολιτικών µε 
στόχο την αναγνώριση και δέσµευση 
νέων αναπτυσσόµενων τοµεακών 
ευκαιριών και τη δηµιουργία 
στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης 
  

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

Χρήση καινοτόµων αστικών 
σχεδιασµών και εργαλείων για τον 
επαναπροσδιορισµό των δηµοσίων 
χώρων αναψυχής και την άρση των 
εµποδίων στη συµµετοχή των λιγότερο 
δραστήριων και προνοµιούχων 
πληθυσµιακών οµάδων στις υπηρεσίες 
αυτές.  
 

 
Με το λανσάρισµα των πρώτων δικτύων σχεδιασµού δράσης, το πρόγραµµα URBACT ΙΙΙ 
εισέρχεται πλέον σε πλήρη λειτουργία την εφαρµογή. Η απάντηση των πόλεων στην πρώτη 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων έθεσε τον πήχη ψηλά: 99 προτάσεις υποβλήθηκαν µε τη 
συµµετοχή πάνω από εκατό πόλεων από όλη την Ευρώπη. 
 
Η χώρα µας έρχεται τέταρτη σε συµµετοχή µετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία 
µε 34 υποβληθείσες και επιλέξιµες προτάσεις. Τέσσερις Ελληνικές πόλεις συµπεριλαµβάνονται 
στα επιτυχηµένα εταιρικά σχήµατα της πρώτης φάσης του τρέχοντος κύκλου, ενώ στόχος 
µας είναι η συµµετοχή περισσότερων Ελληνικών πόλεων, καθώς και Περιφερειών και 
Πανεπιστηµίων στα διευρυµένα εταιρικά σχήµατα, τα οποία καλούνται εντός εξαµήνου να 
υποβάλουν την ολοκληρωµένη και πλήρη πρότασή τους για την υλοποίηση της ιδέας τους και 
την εφαρµογή του διευρυµένου δικτύου. 
 
Από τις επιτυχηµένες προτάσεις, τέσσερα δίκτυα προτείνουν την αξιοποίηση του 
ανεκµετάλλευτου κτιριακού δυναµικού των πόλεων µε ιδέες για ανακατασκευή 
εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών περιοχών, αλλαγή χρήσης χώρων και αξιοποίηση παλαιών 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λόγω των περιορισµένων πόρων και της ανάγκης για 
αξιοποίηση κάθε περιοχής στο αστικό περιβάλλον. Πέντε προτάσεις στοχεύουν στην 
αναβίωση και την αναζωογόνηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και κατ’ επέκταση της 



τοπικής κοινωνίας επικεντρώνοντας τη δράση τους σε παραδοσιακούς τοµείς της τοπικής 
οικονοµίας, ενώ τέσσερα δίκτυα θα διερευνήσουν τη χρήση νέων εργαλείων, ψηφιακών 
µέσων και καινοτόµων πρακτικών για τη βελτίωση της αστικής διακυβέρνησης. Τέλος, τρία 
δίκτυα θα ασχοληθούν µε περιβαλλοντικά θέµατα για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος (βιώσιµες µεταφορές, βελτίωση κινητικότητας, αγροδιατροφή και 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα), ενώ δύο δίκτυα καλούνται να αντιµετωπίσουν θέµατα 
µεγαλύτερης εµβέλειας, όπως η ανθεκτικότητα του αστικού ιστού σε ένα µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον και η διαχείριση θεµάτων όπως το µεταναστευτικό σε άµεση σύνδεση µε την 
κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών στον τοπικό πληθυσµό.    
 
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράµµατος 
www.urbact.eu για να ενηµερωθούν για τα επιτυχόντα δίκτυα και για τη διαδικασία υποβολής 
της υποψηφιότητάς τους για τη συµµετοχή τους στη δεύτερη φάση υλοποίησης των δικτύων 
µε διευρυµένα σχήµατα εταίρων.    
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε µε την Ειδική Υπηρεσία 
Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης του Υπουργείου µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
urbact.eyssa@mnec.gr και στα τηλέφωνα: 210 3726 000, 210 3726 001 και 210 3726 031.  


