2ο Workshop: Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III 2014-2020 για
την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
Εισηγήτριες Σεμιναρίου: Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, Νατάσα Ζαρκοπούλου, Μαρία
Παπουτσή, εκπρόσωποι του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT
Το Workshop αφορά το Προγράμματα Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και Τοπικής Ανάπτυξης στα εγκεκριμένα ΕΠ2014-2020. Σκοπός
του είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι φορείς λήψης αποφάσεων, σε
όποιο επίπεδο διακυβέρνησης και αν ανήκουν, έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και
μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους πάνω στα ζητήματα ολοκληρωμένης
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Το workshop θα περιλαμβάνει:
• Θα ενημερωθούν αναλυτικά για το Πρόγραμμα URBACT, τους όρους και τις
προϋποθέσεις του
• Θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία URBACT και τους τρεις (3) τύπους Δικτύων Πόλεων
που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
• Θα πληροφορηθούν για το ποιες ελληνικές πόλεις συμμετέχουν ήδη σε Δίκτυα
URBACT κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020
• Θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση της νέας πρόσκλησης για την Ανάδειξη
Καλών Πρακτικών URBACT III
• Θα έρθουν σε επαφή με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία συμπλήρωσης της αίτησης
για την υποβολή πρότασης στην εν λόγω πρόσκληση
Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να έρθουν σε επαφή με το Πρόγραμμα URBACT, το κατεξοχήν ευρωπαϊκό πρόγραμμα
εδαφικής συνεργασίας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που απευθύνεται στις πόλεις των
28 κρατών μελών μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αυτές των δύο χωρών εταίρων,
της Νορβηγίας και Ελβετίας.
Το πρόγραμμα URBACT είναι ένα πρόγραμμα δικτύωσης, με ειδική όμως στόχευση στην
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη των πόλεων. Δίνει στις πόλεις της Ευρώπης κεντρικό ρόλο
και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου προβλήματα και προκλήσεις που
είναι κοινά μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα να μπορέσουν να επιλυθούν με τρόπους
αποτελεσματικούς και βιώσιμους.

Μέσω των Δικτύων του δίνει στις πόλεις τη δυνατότητα να εργάζονται από κοινού για να
αναπτύξουν λύσεις και να μεταδώσουν καλές πρακτικές σε όλους τους ενδιαφερόμενους
που ασχολούνται με την αστική πολιτική στην Ευρώπη.
Επικεντρώνεται σε δραστηριότητες ανταλλαγής καλών πρακτικών και εύρεσης λύσεων με
στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της αστικής
διάστασης της Πολιτικής Συνοχής.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η ΕΥΣΣΑ είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίας στρατηγικής, σχεδιασμού και αξιολόγησης του
ΕΣΠΑ και όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 (τομεακών και περιφερειακών), όπως επίσης και των προηγούμενων Προγραμματικών
Περιόδων. Είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση των πολιτικών του ΕΤΠΑ και του
ΕΚΤ αλλά και των στρατηγικών της Πολιτικής Συνοχής.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό ασκεί αρμοδιότητες συντονισμού για τα εργαλεία της Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και της Τοπικής Ανάπτυξης
με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων.
Η ΕΥΣΣΑ επιπλέον συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΑ), όπως επίσης στις
Ομάδες Εργασίας για τους Χωρικούς Δείκτες, την Αστική Πολιτική και την Αγροτική
Πολιτική.
Η ΕΥΣΣΑ εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
URBACT, και ταυτόχρονα αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος για την
Ελλάδα και την Κύπρο, προωθώντας όλες εκείνες τις ενέργειες και δράσεις επικοινωνίας,
δημοσιότητας και διαλόγου μεταξύ των επιπέδων διοίκησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)
που θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την ολοκληρωμένη ενημέρωση των ελληνικών και
κυπριακών πόλεων και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στις προσκλήσεις του
Προγράμματος.
Το Workshop θα υλοποιήσουν οι:
• Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, Οικονομολόγος, Στέλεχος της Μονάδας Στρατηγικής
και Παρακολούθησης Πολιτικών της ΕΥΥΣΑ και εκπρόσωπος της χώρας στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT III
• Νατάσα Ζαρκοπούλου, Πολιτικός Επιστήμονας, Στέλεχος της Μονάδας
Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών της ΕΥΥΣΑ και εκπρόσωπος του
Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο
• Μαρία Παπουτσή, Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος, Στέλεχος της Μονάδας
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΣΣΑ και εκπρόσωπος του Εθνικού Σημείου
Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο

