
Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru 
ministrijas, aģentūras)

No valsts budžeta daļēji finansētas 
atvasinātas publiskās personas un to 
izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas 
reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās 
institūcijas)

Pašvaldības un to izveidotās iestādes

Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

Biedrības un nodibinājumi

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI
(tieši saistīti ar pilsētvides attīstības jautājumiem)

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija. Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Programmas Vadošā iestāde:
Līdzsvarotas reģionu attīstības vispārējā komiteja 
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 
5, Rue Pleyel, 93283 Saint-Denis cedex, France 

Programmas Kopīgais sekretariāts:
Līdzsvarotas reģionu attīstības vispārējā komiteja 
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 
5, Rue Pleyel, 93283 Saint-Denis cedex, France

Papildus projektu konkursiem programma 
līdzfinansē šādus darbības virzienus:

Kapacitātes paaugstināšana ar mērķi 
palielināt pilsētu kapacitāti, lai attīstītu integrētu 
un līdzdalīgu pieeju pilsētvides politikas izstrādē 
un īstenošanā (nacionālās mācību sistēmas, 
URBACT Vasaras universitāte, citas darbības 
kapacitātes paaugstināšanai – mācības, 
semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi).

Kapitalizācija un izplatība ar mērķi uzkrāt 
zināšanas, praksi un ieteikumus, dalīties ar tiem, 
sniegt informāciju par ilgtspējīgas pilsētvides 
politikas izstrādi un īstenošanu vietējā, valsts un 
ES līmenī (pētījumi, klasteru darbība, mājaslapas 
uzturēšana, tematiskās publikācijas, informatīvie 
izdevumi, vispārīgi apraksti par pilsētvides politiku, 
konferences, tematiskie pasākumi, semināri, 
URBACT nacionālo kontaktpunktu atbalsts).

PROGRAMMAS VADĪBA

Sīkāka informācija par programmu pieejama VARAM mājaslapā 
www.varam.gov.lv un programmas mājaslapā www.urbact.eu 

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veiks 
programmas Uzraudzības komiteja, kuras 
sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji.!

URBACT III
STARPREĢIONU 

SADARBĪBAS PROGRAMMA
2014.–2020. GADAM



PROGRAMMAS FINANSĒJUMS

URBACT III starpreģionu sadarbības programma ir 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķprogramma, kas 
sekmē ilgtspējīgu, integrētu pilsētvides attīstību un 
veicina stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu.

Galvenais starpreģionu sadarbības projekta 
nosacījums – jāpiedalās partneriestādēm no vismaz 
trim programmā iesaistītajām valstīm.

Visas 28 Eiropas Savienības valstis, Norvēģija un Šveice 

URBACT III ir Eiropas pieredzes apmaiņas un mācību 
programma, kura veicina ilgtspējīgu pilsētvides attīstību.

Projekti tiks īstenoti programmas prioritārajā virzienā: 
„Veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību”. 

PROGRAMMAS TERITORIJA

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF). Programmas darbības virzieniem 
pieejamais ERAF finansējums ir   69 843 794   EUR.

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu 
partneriem ir   85 %   no attiecināmajiem 
izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums   15 %   
apmērā jānodrošina projekta partneriem. 

„Pārneses tīklu” atbalstāmo aktivitāšu 
piemēri: bāzes informācijas sagatavošana ar 
pilsētu nododamās prakses un zināšanu aprakstu, 
starptautiskie apmaiņas semināri, tai skaitā mācību 
vizītes, salīdzinošie izvērtējumi, vietējās partnerības 
izveidošana un vadīšana, komunikācija par tīkla 
darbībām un rezultātiem, speciālas zināšanas par 
partnerpilsētu atbalstu, paraugprakses nodošanas 
uzraudzība un novērtēšana katrā pilsētā u. c.

PROGRAMMĀ IR 
NOTEIKTI ČETRI MĒRĶI

1.    Uzlabot pilsētu kapacitāti pārvaldīt ilgtspējīgas 
pilsētvides politikas un prakses, izmantojot 
līdzdalību un integrētu pieeju

2.   Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un rīcības 
plānu kvalitāti

3.   Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un darbību 
īstenošanu

4.   Nodrošināt, ka speciālistiem un lēmumu 
pieņēmējiem pilsētu attīstības politiku 
uzlabošanai visos līmeņos ir pieejamas 
zināšanas un pieredzes apmaiņa par visiem 
ilgtspējīgas pilsētas attīstības aspektiem

URBACT III galvenais darbības virziens ir 
starptautiskie tīkli, kuru mērķis ir sniegt 
atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju 
izstrādē un īstenošanā, savstarpējā pieredzes 
apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā 
(atklāti projektu konkursi).

„Rīcības plānošanas tīklu” atbalstāmo 
aktivitāšu piemēri: bāzes datu pētījumu izveide, 
starptautiskie apmaiņas semināri, vietējo ieinteresēto 
personu līdzdalība politikas veidošanā u. c.

„Īstenošanas tīklu” atbalstāmo aktivitāšu 
piemēri: starptautiskie apmaiņas semināri, tai skaitā 
mācību vizītes, personāla apmaiņas braucieni, 
salīdzinošie izvērtējumi, uzraudzības rīku 
izmantošana, vietējās partnerības, kas ietver 
ieinteresētās puses, izveidošana un vadīšana, lai 
nodrošinātu līdzdalības un integrētās pieejas 
īstenošanu, komunikācija par tīkla darbībām un 
rezultātiem, ekspertu piesaiste par integrēto pilsētu 
stratēģiju/darbību īstenošanu u. c.


