Ultimul Apel URBACT pentru Rețele de
Planificare este acum deschis!

Nu pierdeți ocazia de a relaţiona cu omologii din Europa, de a comunica cu stakeholderii
de la nivel local și de a experimenta în orașul dumneavoastră.

La ce să vă aşteptaţi?
Programul URBACT III sprijină formarea a cel mult 23 de noi Rețele de Planificare a Acţiunii.
Rețelele de Planificare urmăresc să vină în sprijinul orașelor din Europa în vederea
identificării de soluții adresate provocărilor urbane comune. Aceste rețele reunesc până la
10 parteneri din diferite țări europene pentru a împărtăși experiența și pentru a învăța unul
de celălalt. Partenerii vor elabora un Plan Integrat de Acțiune și vor avea posibilitatea de
a testa câteva soluții la scară mică în orașele lor. Această activitate se realizează în
colaborare cu părți interesate de la nivel local și prin cooperarea în parteneriate locale și
transnaționale.
Urmează o călătorie interesantă de descoperire, schimb și experimentare, care va consolida
rolul stakeholderilor oraşelor, va schimba modul în care funcționează orașul și va avea un
impact real la nivel local. Toate acestea vor fi realizate folosind o metodă deja testată
– Metoda de schimb și de învățare URBACT, cu instrumente adaptate nevoilor
dumneavoastră și sprijin din partea experților și a colegilor.
De unde aflaţi mai multe?


Participaţi la unul din InfoDay-urile organizate la începutul anului 2019 de către Punctul
Naţional URBACT.



Participaţi la conferinţele online ale Programului pentru a primi răspunsuri la întrebările
dumneavoastră:

1. 11 Ianuarie, 11:00 CET: Prezentarea generală a apelului (înregistraţi-vă aici)
2. 7 Februarie, 14:00 CET: Atenţie la… Construirea parteneriatlui (înregistraţi-vă aici)
3. 7 Martie, 14:00 CET: Atenţie la… Activităţile Fazei 1 (înregistraţi-vă aici)
4. 4 Aprilie, 14:00 CET: Atenţie la… Elaborarea bugetului şi încărcarea formularului de
aplicaţie (înregistraţi-vă aici)
5. 11 Aprilie, 14:00 CET: Last chance troubleshooting – în special în legătură cu platforma
de încărcare online a aplicaţiilor SYNERGIE-CTE (înregistraţi-vă aici)
Nu ezitaţi să ne adresaţi în avans întrebările dumneavoastră la adresa: apn@urbact.eu


Contactaţi Punctul Naţional URBACT

Cum aplicaţi?
1. Citiţi cu atenţie Termenii de Referinţă şi Ghidul Aplicantului, dar şi celelalte
documente disponibile în secţiunea Documente Utile.
2. Publicaţi ideea dumneavoastră de proiect pe Platforma de Căutare a Partenerilor,
pentru a creşte vizibilitatea acesteia şi pentru găsirea celor mai potriviţi parteneri.
Termenul limită pentru a aplica online pentru Faza 1 este 17 Aprilie 2019, ora 15:00 CET, ora 16:00
a României.

Pe cine să contactaţi?
Toate întrebările legate de Reţelele de Planificare a Acţiunii vor fi adresate
la: apn@urbact.eu

Documente utile:
Termeni de Referinţă – Apelul pentru formarea a 23 de Reţele de Planificare a Acţiunii
Ghidul Reţelelor de Planificare a Acţiunii – Faza 1
Manualul Programului URBACT III – versiunea 9
Ghidul practic de aplicare pe platforma SYNERGIE-CTE
Instituţiile partenere implicate în URBACT II şi URBACT III

Aşteptăm cu nerăbdare propunerile dumneavoastră de proiect pentru a continua să
sprijinim schimbarea pentru oraşe europene mai competitive!

