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URBACT III tematiskā koncentrācija 

 

 

Visas aktivitātes plānotas 
 

11. tematiskā mērķa ietvaros 
 Institucionālās kapacitātes 

stiprināšana 
 

“ilgtspējīgas pilsētvides attīstības, t.sk. pilsētu-lauku 
sasaistes labās prakses un pieredzes pārnese un 

rezultātu kapitalizēšana”  



Programmas identificētās vajadzības 

 

› Pilsētām nepieciešams uzlabot  kapacitāti 
integrētas pilsētvides politikas attīstībā un 
ieviešanā 

› Pilsētām nepieciešamas integrētas ilgtspējīgas 
pilsētvides  attīstības stratēģijas un rīcības plāni 

› Pilsētām nepieciešamas atbalsts integrēto 
pilsētvides attīstības stratēģiju un rīcības plānu 
īstenošanā 

› Speciālistiem un visu līmeņu lēmumu 
pieņēmējiem pilsētu attīstības politiku 
uzlabošanai jānodrošina pieejamas zināšanas un 
iespēja apmainīties ar pieredzi par visiem 
ilgtspējīgas pilsētu attīstības aspektiem 

 

 



URBACT III turpmākā tematiskā 
koncentrācija 

 

 
 

4 Programmas mērķi: 
 

 uzlabot pilsētu kapacitāti pārvaldīt ilgtspējīgas 
pilsētvides  attīstības politikas integrētā un 
iesaistošā veidā 

 uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un rīcības 
plānu kvalitāti  

 uzlabot ilgtspējīgo pilsētvides attīstības 
politiku īstenošanu pilsētās 

 nodrošināt , ka praktiķiem un visu līmeņu 
lēmumu pieņēmējiem ir piekļuve zināšanām un 
ir iespēja dalīties pieredzē visos ar ilgtspējīgu 
pilsētvides attīstības politiku saistītajos 
jautājumos. 



Specifiskais mērķis 1 

Uzlabot pilsētu kapacitāti 
pārvaldīt ilgtspējīgu pilsētu  

politiku un praksi, lai tā būtu 
integrēta un tiktu iesaistītas 

visas atbildīgās puses. 

Specifiskais mērķis 1 – Kapacitātes stiprināšana 

Sagaidāmais rezultāts 

Pilsētu attīstības praktiķi ir 
uzlabojuši savas zināšanas 
un kapacitāti attiecībā uz 

pilsētvides ilgtspējīgu 
attīstību 

ATABALSTĀMĀS DARBĪBAS 
• Starptautiskā un nacionālā līmeņa apmācību semināri  

• Kompetents atbalsts pilsētām, kuras vēlas attīstīt integrēto, uz 

līdzdalības principiem veidoto pieeju, jaunus organizācijas modeļus 

u.tml. 

  Galvenās mērķa grupas un līdzfinansējuma saņēmēju veidi 

• Praktiķi, pilsētas institūciju darbinieki un vadītāji, ievēlētie pārstāvji, citi 

vietējā līmeņa interesenti 

• Pilsētas , kuras īsteno URBACT projektus (t.sk. pilsētas, kuras īsteno 

integrētas pilsētvides attīstības stratēģijas un rīcības plānus saskaņā ar 

7. un 9.pantu) 



Specifiskais mērķis 2 – Plānošana 

Sagaidāmais rezultāts 

pilsētas ir sagatavojušas  

integrētas ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības stratēģijas 

un rīcības plānus 

Specifiskais mērķis 2 

Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu 
stratēģiju un rīcības plānu  

kvalitāti  

ATABALSTĀMĀS DARBĪBAS 
• Starptautiskie apmaiņas semināri, tai skaitā mācību vizītes, salīdzinošie izvērtējumi 

u.c. 

• Bāzes datu pētījuma izveide, kas analizē situāciju partnerpilsētās 

• Integrēto pilsētu stratēģiju/ rīcības plānu izstrāde ilgtspējīgai pilsētu attīstībai 

• Vietējo ieinteresēto personu iesaiste līdzdalības politikā partneru līmenī  

• Komunikācija par tīklu darbībām un rezultātiem 

• Ekspertu pakalpojumi, lai apmācītu pilsētas izmantot līdzdalības un integrēto pieeju 

pilsētvides attīstībā 

 Galvenās mērķa grupas un līdzfinansējuma saņēmēju veidi 
ES pilsētas, kuras vēlas izstrādāt  

integrētas stratēģijas un rīcības plānus ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai. 



Rīcības plānošanas tīkli 

 Specifiskais mērķis 2: uzlabot ilgtspējīgu pilsētvides attīstības 
politiku kvalitāti pilsētās 

 

 Galvenie finansējuma saņēmēji: Eiropas pilsētas kuras vēlas 
izstrādāt  

ilgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģijas un rīcības plānus 

 

 Aktivitātes: 

 Bāzes datu pētījuma izveide  

 Starptautiskie apmaiņas semināri 

 Vietējo ieinteresēto personu iesaiste politikas veidošanas 
līdzdalībai 

 

 

 Galvenie rezultāti: Vietējie rīcības plāni, Tematiskie rezultāti 

 Partneru skaits: 8 /12 

 Ilgums: 6 mēneši /24 mēneši 

 

 

 

 



Specifiskais mērķis 3 – Īstenošana 

Sagaidāmais rezultāts 

Pilsētas uzlabo ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības integrēto 

plānu īstenošanu 

Specifiskais mērķis 3 

Uzlabot ilgtspējīgu pilsētvides 
attīstības stratēģiju un rīcības 

plānu īstenošanu 

ATABALSTĀMĀS DARBĪBAS  
• Starptautiskie apmaiņas semināri, tai skaitā mācību vizītes, personāla apmaiņas  

• braucieni, salīdzinošie izvērtējumi u.c. 

• Pārneses tīkli 

• Vietējās partnerības, kas ietver ieinteresētās puses, izveidošana un vadīšana, lai 

nodrošinātu to, ka tiek īstenota līdzdalības un integrētā pieeja  

• Komunikācija par tīkla darbībām un rezultātiem  

• Ekspertu piesaiste par integrēto pilsētu stratēģiju/ darbību īstenošanu 

 Galvenās mērķa grupas un līdzfinansējuma saņēmēju veidi 
• Pilsētas, kas ievieš integrētas stratēģijas un rīcības plānus ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai saskaņā ar 7. vai 9.pantu 
• Pilsētas, kas ievieš integrētas stratēģijas un rīcības plānus izmantojot citus 
finansējuma avotus 



Īstenošanas tīkli 

 Specifiskais mērķis 3: Uzlabot ilgtspējīgu pilsētvides attīstības 
stratēģiju un rīcības plānu īstenošanu 

 Galvenie finansējuma saņēmēji: Eiropas pilsētas, kas ievieš 
integrētas stratēģijas un rīcības plānus ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai, izmantojot dažādus finansējuma avotus, ieskaitot EK 
Regulas 7. un/vai 9.pantā noteikto. 

 Aktivitātes: 

 Sākotnējais esošo stratēģiju/plānu pašnovērtējums 

 Starptautiskie apmaiņas semināri (mācību vizītes, personāla 
apmaiņas braucieni) 

 Vietējās partnerības izveide un izmantošana, lai nodrošinātu  
līdzdalību un integrētu pieeju īstenošanā 

 Īstenošanas procesa pastāvīga uzraudzība 

 Galvenie rezultāti: pašnovērtējums, tematiskie rezultāti, uzlabota 
īstenošanas stratēģija 

 Partneru skaits: 8 / 12 

 Ilgums: 6 mēneši/24 mēneši 

 

 

 

 

 



Pārneses tīkli 

 Specifiskais mērķis 3: Uzlabot ilgtspējīgu pilsētvides attīstības 
stratēģiju un rīcības plānu īstenošanu 

 

 Galvenie finansējuma saņēmēji: Eiropas pilsētas, kas ievieš 
integrētas stratēģijas un rīcības plānus ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai, izmantojot dažādus finansējuma avotus, ieskaitot EK 
Regulas 7. un/vai 9.pantā noteikto. 

 

 Aktivitātes: 

 Bāzes datu pētījuma izveide  

 Starptautiskie apmaiņas semināri (mācību vizītes, personāla 
apmaiņas braucieni) 

 Vietējās partnerības izveide un izmantošana, lai nodrošinātu  
līdzdalību un integrētu pieeju īstenošanā 

 

 Galvenie rezultāti: Labās prakses pārnese, labās prakses 
definēšana no jauna 

 Partneru skaits: 5 / 8 

 Ilgums: 6 mēneši/24 mēneši 
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Specifiskais mērķis 4 – Kapitalizācija un izplatīšana 

Sagaidāmais rezultāts 

Speciālistiem un lēmumu 
pieņēmējiem uzlabota 

pieejamība zināšanām par 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību, lai 
uzlabotu pilsētvides attīstības 

politiku 

Specifiskais mērķis 4 

Nodrošināt, ka speciālistiem un visu 
līmeņu lēmumu pieņēmējiem pilsētu  

attīstības politiku uzlabošanai ir 
pieejamas zināšanas un iespēja 

apmainīties ar pieredzi par visiem 
ilgtspējīgas pilsētu attīstības 

aspektiem 

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS 
•Ekspertīze par ilgtspējīgas pilsētu attīstības zināšanu iegūšanu un pārvaldību  

•Mājas lapa, kas kalpos kā zināšanu platforma un ar kuras palīdzību viegli varēs piekļūt 

zināšanām un praksei par tematiskajām prioritātēm, sociālo mediju darbībām  

•Tematiskās publikācijas (informatīvie izdevumi, vispārīgi apraksti par politiku, situāciju 

pētījumi u.c.) 

•Konferences, tematiskie pasākumi, semināri  

•Nacionālie Punkti, kas atbildīgi par komunikāciju par URBACTIII aktivitātēm un 

rezultātiem, atbalstu vietējo, reģionālo, nacionālo un ES līmeņu sadarbībai un  

programmas rezultātu iestrādi politikās un izmantošanu praksē (labās prakses pārnese) 

•Sadarbība ar citām organizācijām (programmas, tīkli u.c.) 

 Galvenās mērķa grupas un līdzfinansējuma saņēmēju veidi 
• Praktiķi &  ES pilsētu lēmumu pieņēmēji & reģionālā, nacionālā, ES līmeņa 
pārstāvji, kuri strādā ilgtspējīgas pilsētvides attīstības jomā 



Laika grafiks 

Programmas dokuments: 

• Līdz  š.g. 20.septembrim (vēlākais): no EK  tiek saņemti komentāri 
par programmu 

• Š.g.1.oktobris: pēc DV/PV komentāru apkopošanas programmas 
dokuments tiek iesniegta EK  atkārtotai izskatīšanai 

• Š.g. decembra sākums: Aprogramma tiek apstiprināta 

• Š.g. decembra vidū: URBACTIII Uzraudzības komitejas 
1.sanāksme 

Programmas rokasgrāmata un Komunikācijas stratēģija : tiek 

apstiprināta URBACTIII Uzraudzības komitejas 1.sanāksmē š.g. decembra 
vidū 

Vadības un kontroles sistēmat:  tiek definēta  2015.gada 1.trimestrī 

 

Projektu konkurss 

• 2014.gada septembris-oktobris:  projektu konkursa dokumentācijas 
sagatavošana 

• no 2014.gada novembra līdz 2015.gada janvārim : Nacionālās  
sanāksmes/Infodienas 

• 2015.gada 1.februāris: 1.projektu konkursa URBACTIII programmas 
ietvaros izsludināšana 

 

 



contact@urbact.eu   

www.urbact.eu 
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