Consultare
privind domeniile care să fie lansate în cadrul celui de-al treilea apel de proiecte
URBACT II

Programul URBACT II este un program de cooperare teritorială europeană care creează
premizele schimbului de experienţă şi cunoaştere între oraşele europene, în domeniul
dezvoltării urbane şi care se realizează în cadrul unor reţele europene de cooperare între
instituţiile relevante în domeniu, de la nivel local, regional şi central. Activităţile din
acest program sunt finanţate din Fonduri Structurale (Fondul European de Dezvoltare
Regională), în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de
Coeziune a Uniunii Europene, fiind activităţi de cooperare interregională.
În luna iunie 2009 va fi lansat un apel de proiecte tematic, care se va adresa doar unui
număr limitat de domenii din totalul domeniilor posibil a fi finanţate prin Programul
URBACT II.
La momentul actual, are loc o consultare la nivelul tuturor statelor participante în
Program (UE 27, Norvegia şi Elveţia) pe marginea prioritizării domeniilor care să fie
lansate în cadrul următorului apel de proiecte.
În identificarea domeniilor viitoarelor proiecte URBACT II, trebuie avute în vedere două
aspecte:
nevoia de expertiză externă a potenţialilor beneficiari ai Programului (oraşe,
regiuni, state membre, universităţi şi centre de cercetare relevante în domeniul
dezvoltării urbane - organisme care sunt de drept public),
domeniile proiectelor de investiţii propuse de către tipurile de instituţii mai sus
menţionate spre a fi finanţate în cadrul Programelor de Convergenţă, unde s-a
înregistrat cea mai slabă participare (calitativ şi cantitativ).
Vă rugăm să ne sprijiniţi în prioritizarea domeniilor care să fie lansate în cadrul
următorului apel de proiecte URBACT II, utilizând formatul standard anexat. În acest
sens vă rugăm să selectaţi doar 2 domenii de interes pentru fiecare din cele 7 teme ale
Programului.
Opţiunea dumneavoastră, precum şi orice necalarităţi cu privire la Programul URBACT
II vă rugăm să le adresaţi dnei Roxana Racoviţă, manager Program URBACT II, e-mail:
roxana.racovita@mdrl.ro, telefon: 0749.196.330.

