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Metoda URBACT 

Podejście zintegrowane + Partycypacyjne + Transnarodowa wymiana = Zrównoważony rozwój miast

Partycypacyjne podejście:  
angażowanie wszystkich 
lokalnych interesariuszy

Warsztaty dot. 
zrównoważonego rozwoju miast 

nastawione na działania

Transnarodowa wymiana: 
Budowanie sieci miast

Zintegrowane podejście do 
rozwiązywania złożonych 

wyzwań miejskich



POLAND 2007- 2013



SIECI URBACT IIISIECI URBACT III
● APN 2016 – 2019, 

12 miast w 13 Sieciach
● IN 2017 – 2019, 

2 miasta w 2 Sieciach
● TN - 2018 – 2020 

14 miast w 16 Sieciach
● APN 2 – 2021 - 2022

12 miast w 10 Sieciach
● PN TN – 2021 - 2022

4 miasta w 4 Sieciach
● UIA TM – 2021 - 2022

3 miasta w 3 Sieciach
● SDG – 2021 – 2022

1 miasto, 1 Sieć

URBACT III: 47 Sieci 
Liczba miast: 26





Politechnika 
Koszalińska                

  

Szpital Wojewódzki

Powiat Koszaliński

Making Spend Matt er -  KOSZALIN

Wykonywanie cyklicznych analiz 
wydatków publicznych miasta 
i innych jednostek publicznych. 
Docelowo zostają zwiększone  
korzyści ze wspólnych środków dla 
lokalnej gospodarki, 
przedsiębiorców i społeczeństwa .
Intencją jest, aby w większym 
stopniu zostawały one w mieście i 
zasilały lokalną gospodarkę. 
Przyczyni się to do jej rozwoju oraz 
tworzenia miejsc pracy.
Więcej informacji na stronie: 
https://urbact.eu/procurement



Wdrażanie czasowego 
użytkowania pustych 

budynków/przestrzeni w 
celu określenia ich 

długofalowych skutków i 
wpływu na samorządy 

lokalne w procesie 
decyzyjnym i 

planistycznym. 

Polish partner: Poznań 







Wspieranie miast w opracowaniu 
Planu Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej (SUMP) w 
kompleksowym procesie 
opartym o współ-pracę i 

włączający ważne tematy 
innych obszarów polityk 

miejskich. 
Polski Partner: Gdańsk ZdiZ.



w ramach projektu CityMobilNet powołano Zespół, w skład którego 
weszli przedstawiciele jednostek miejskich, świata nauki, NGO-s, 
Policji i Straży Miejskiej oraz eksperci na co dzień zajmujący się 
tematyką transportu, mobilności oraz społeczeństwa.

Zarządzenie nr 1501/16 Prezydenta Miasta Gdańska z 
dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. 

opracowania Zrównoważonego Planu Mobilności 
Miejskiej dla Gdańska



Krakowski City Transfer Plan
Lokalna Grupa Wsparcia (przedstawiciele administracji, 
organizacji pozarządowych, uniwersytetów oraz ogrodów 
społecznych) pracowała nad „City Transfer Plan”:
 Regulacje prawne w formie uchwały 
 9 funkcjonujących ogrodów społecznych
 18 ogrodów przyszkolnych „ogród z klasą”
 9 przeszkolonych tzw. Gardeniserów (liderów ogrodów 

społecznych)
 Model ewaluacji różnych typów ogrodów społecznych
 Podręcznik zakładania i prowadzenia ogrodów 

społecznych wraz z repozytorium wiedzy ogrodniczej
 Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ogrodów 

społecznych w Krakowie



https://urbact.eu/urb
act-knowledge-hub

https://urbact.eu/urbact-knowledge-hub
https://urbact.eu/urbact-knowledge-hub


Food for thought



SPOTKANIA LGU SŁUŻĄCE STWORZENIU 
ZINTEGROWANYCH PLANÓW DZIAŁANIA 

ZAPEWNIAJĄ RZECZYWISTE 
WSPÓŁTWORZENIE ROZWIĄZAŃ 

DLA WYZWAŃ MIEJSKICH



Podjęcie wyzwań związanych 

z gwałtownym wzrostem 

tranzytu towarowego w 

miastach, w kontekście 

kompleksowej logistyki 

miejskiej i stymulowania 

nisko-emisyjnego transportu 

towarowego w miastach. 

Gdynia byłą jednym z 10 

partnerów.



Harmonogram
działań 

- regularne 
spotkania
- konferencja + 
warsztaty  
- audyty terenowe
- konkurs 
- film promocyjny

Ciężka 
praca



Nabór uzupełniający do 
drugiej edycji:
https://www.gov.pl/web/
fundusze-regiony/nabor-
uzupelniajacy-do-
partnerskiej-inicjatywy-
miast-na-lata-2021-2023



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aldo.vargas@zmp.poznan.pl

www.urbact.pl

Informacje o naborach do 
projektów będą zamieszczane 

na naszej stronie

mailto:Aldo.vargas@zmp.poznan.pl
http://www.urbact.pl/
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