
 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “URBACT ΙΙΙ” είναι το  είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας που στοχεύει στην ενδυνάμωση της βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στις 

πόλεις της Ευρώπης. Η αποστολή του είναι να ενεργοποιήσει τις πόλεις να συνεργαστούν και να 

αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις, με τη βοήθεια της δικτύωσης, 

με την εκμάθηση από τις εμπειρίες των άλλων πόλεων, με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό 

των καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν τις αστικές πολιτικές. 

Το πρόγραμμα URBACT III έχει οργανωθεί γύρω από τέσσερις κύριους στόχους: 

Α. Ανάπτυξη Ικανοτήτων: βελτιστοποίηση της ικανότητας των πόλεων να διαχειρίζονται  αστικές 

πολιτικές και πρακτικές με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο, μέσω της αναγνώρισης των 

ισχυρών τους σημείων, της  καταγραφής των αδυναμιών τους, της οργάνωσης για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την εξεύρεση βιώσιμων 

λύσεων που αφορούν στον αστικό και περιαστικό χώρο. 

Β. Σχεδίαση Πολιτικών: βελτιστοποίηση της σχεδίασης βιώσιμων αστικών πολιτικών και 

πρακτικών στις πόλεις. και ενίσχυση της διασύνδεσης αστικού και αγροτικού χώρου 

 Γ. Εφαρμογή πολιτικών: Βελτιστοποίηση της υλοποίησης των ολοκληρωμένων και βιώσιμων 

στρατηγικών και δράσεων στα αστικά κέντρα, στοχεύοντας στην υλοποίηση των στρατηγικών 

αυτών με μόχλευση πόρων 

Δ.  Κεφαλαιοποίηση  και διάδοση γνώσης   Εξασφάλιση ότι οι επαγγελματίες και οι υπεύθυνοι σε 

όλα τα επίπεδα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να μοιράζονται την τεχνογνωσία σε 

όλα τα θέματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, θα υιοθετούν καινοτόμες ιδέες και λύσεις με 

σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και την επιτυχή υλοποίησή τους 

 

O Δήμος Aλεξανδρούπολης συμμετέχει στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 

«‘Rurban Transferability Study’ στο πρόγραμμα URBACT - TRANSFER NETWORKS (Second 

wave application procedure)», και ακρωνύμιο “RU:RBAN Second Wave”, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος “URBACT III ” και συγκεκριμένα του Άξονα «Κοινωνικές 

Προκλήσεις», μαζί με 4 εταίρους από την Ευρώπη και συγκεκριμένα:  

 Δήμος Ρώμης (Ιταλία) 

 Δήμος Σπλιτ (Κρατία) 

 Δήμος Algeciras (Ισπανία) 

 Δήμος Carlow (Ισλανδία)  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 545.360,00€. Ο προϋπολογισμός του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης ανέρχεται στα 88.360,00€ και χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς 

Πόρους (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 18 

μήνες (Λήξη: 31/2/2022). 

 

Το πρόγραμμα προωθεί την βιώσιμη διαχείριση αστικών καλλιεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως 

καινοτόμα εναλλακτική μορφή αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης κοινωνικών ανισοτήτων και 

της κλιματικής αλλαγής. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι η πόλη της Ρώμης, η οποία καλείται 

να μοιραστεί καλές πρακτικές που έχει εφαρμόσει στο θέμα των αστικών καλλιεργειών με τις 



 

 

 

υπόλοιπες τέσσερις πόλεις της κοινοπραξίας. Με δεδομένο ότι η προώθηση της χρήσης των 

αστικών καλλιεργειών αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

οι δραστηριότητες που θα διεκπεραιωθούν στα πλαίσια του έργου θα αποφέρουν θετικές 

επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, το Σεπτέμβριο του 

2021, όπου ο επικεφαλής εταίρος παρουσίασε το μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόζει για τις 

αστικές καλλιέργειες. Στα μέσα Δεκεμβρίου, παρόλες τις δυσκολίες, πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη 

συνάντηση των εταίρων στη πόλη, Αλχεθίρας της Ισπανίας, με τρόπο υβριδικό, αφού δόθηκε η 

δυνατότητα online συμμετοχής σε όσους εμπλεκόμενους δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν λόγω των 

συνθηκών covid. Το ραντεβού των εταίρων έχει ανανεωθεί για την άνοιξη, στην Αλεξανδρούπολη, 

όπου, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας στην 

Αλεξανδρούπολη.  

 


