
Sessioon: Planeerimise ja linnapoliitika

rahvusvaheline mõõde. 

Kuidas Eesti valdade ja linnade

arendustöö sellega seostub?

PRIIDU RISTKOK: Ülevaade rahvusvahelistest linna- ja 

regionaalplaneerimise analüüsidest ja initsiatiividest – seos

Eesti planeerimismaastikuga.

KADRI LEETMAA: Euroopa linnapoliitikate toetusskeem 

URBACT – võimalused Eesti linnadele ja valdadele alanud

Transfer Networks Call raames.

MATI RAAMAT: URBACT võrgustikus Wood Footprint (ja 

teistes projektides) osalemisese kogemused. Kuidas

rahvusvahelise kogemuste vahetamise kaudu kujunevad 

kohapealsed lähenemised?

Diskussioon



MIS ON 

URBACT

PROGRAMM?
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Euroopa territoriaalse koostöö programm, finantseeritakse ERDF 
ja liikmes-/partnerriikide poolt

Eesmärk: toetada (integreeritud kaasavat säästlikku) linnade

arengut Euroopas

Kestab: 2014-2020

Eelarve: EUR 96 million

Juhtriik ja keskus: Prantsusmaal

Järelvalve komitee: Euroopa Komisjon ja liikmes-/partnerriikide

esindajad

Sihtrühm: Poliitilised otsustajad, praktikud ja ametnikud linnades

URBACT III programmist lühidalt
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Tegevusvaldkonnad

RAHVUSVAHELINE 
KOGEMUSTE VAHETAMINE 

JA ÕPPIMINE

VÕIMEKUSE ARENDAMINE TEADMISTE LEVITAMINE JA 
VÕIMENDAMINE

VÕRGUSTIKUD KOOLITUSED
ÜHINE 

TEADMISTE 
PLATVORM
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Tegevuse kavandamise võrgustikud / Action 
Planning Networks (APN) (20 seni)

(Eesmärk: koostada linnadele vastava teema
arengukava, nn Integrated Action Plan)

Rakendamise võrgustikud / Implementation 
Networks (IN) (4 seni)

(Eesmärk: tehtud arengukava rakendamine, 
väljakutsete lahendamine)

Teadmiste ja kogemuste ülekandmise
võrgustikud / Transfer networks

(Eesmärk: heade linnapoliitikate kohandamine ja 
üle kandmine teistesse Euroopa linnadesse)

200 linna seni osalenud in APN & IN võrgustikes

Võrgustikud – 3 tüüpi
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Juhtpartner + partnerlinnad (5 – 12)

URBACT kohalik koostöögrupp

Rahvusvahelised kohtumised ja teema-
kohased väljasõidud partnerlinnades

Seos kohaliku ja rahvusvahelise meeskonna

vahel (kohtumised, külastused, vahetused)

Võrgustiku tegevuse pikkus 2,5a (1-6 kuud + 

24 kuud)

Eelarve 600.000-800.000 (personalikulud, 

reisimine, ekspertide kulud)

Täiendavad vahendid URBACTi
juhtekspertide ja ad hoc eksperdide
kaasamiseks.

Ühised elemendid



URBACT SEKRETARIAAT

RAHANDUSMINISTEERIUM

URBACT KONTAKTPUNKT
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Tartu Ülikool, geograafia osakond

Kadri Leetmaa, koordinaator

Annika Väiko, assistant

Info URBACT programmi kohta

Info käimasolevate konkursside kohta

Võrgustike nähtavaks tegemine

Linnapoliitika ja -planeerimise alased

diskussioonid Eesti ühiskonnas

http://urbact.eu/urbact-eesti

Facebook: Urbact Eesti

Twitter: @URBACT_EE

Eesti URBACT kontaktpunkt



CALL FOR TRANSFER 

NETWORKS –

HEADE POLIITIKATE

ÜLEKANDMINE

SEPTEMBER 2017



Taotlused põhinevad 97-l nn URBACTi Heal Praktikal

(Good Practices) – edukad kogemused mõnes linnas, 

mida on juba testitud ja hinnatud & mis väärivad

laiemat tunnustamist ja rakendamist teistes linnades. 

10Call for Transfer Networks - 2017

Rohkem infot heade praktikate ülekandmise kogemuste kohta artiklites URBACT Transfer 
Networks pilootprojektide põhjal: urbact.eu

Kokku rahastatakse kuni 25 kogemuste ja 

teadmiste ülekandmise võrgustikku.



28 octobre 2016

URBACTi tunnustatud heade

linnapoliiitkate andmebaas: 

http://urbact.eu/good-

practices/home

Potentsiaalsed uute

võrgustike juhtpartnerid
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VALITUD HEADE 

LINNAPOLIITIKATE ÜHISJOONED

12Call for Transfer Networks - 2017

• Kallite linnauuenduslike investeeringute kõrval

(asemel) väikesed mõjusad sekkumised

• Inimeste ja kogukondade põhised lahendused

(kaasamine, jõustamine, peidus ressursside leidmine)

• Integreeritus (keskkond, tööhõive, sotsiaalne kaitstus, 

innovatiivsus ja konkurentsivõime)



TEEMADE RING (1)
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• Mobiilsus

• Tark linn

• Targad hanked

• Eakad ja vananev ühiskond

• Põlvkondade vahelised
seosed

• Noorte kaasamine

• Kogukondade avamine

• Keskkonnahoid linnas

• Linna rahvusvahelistumine

• Linnauuendus

• Linna majanduse
ümberkujunemine

• Energiatõhusus

• Koostööl/vabatahtlikkusel
põhinev majandus

• Kodanikuühenduste maja

• Rohkem ettevõtjaid

• Valitsemise organisatsiooni
uuendused

• Kaasav eelarve

• Taskukohane eluase kõigile

• Eluase noortele

• Kahanevad linnad

• Tühjad / vabad hooned ja pinnad

• Loomeettevõtlus ja linnauuendus

• …



Transfer Cities / nn Ülekande Linnad

Huvituvad sellest, mis on Euroopas tunnustatud linnapoliitika

kvaliteet.

Soovivad lahendada spetsiifilist linna ees seisvat väljakutset.

On valmis kohandama mõnda 97-st tunnustatud praktikast.

Nn Hea Praktika Linnad

Arendavad edasi mõne oma senise poliitika metoodikat URBACTi

ekspertidega koostöös

On valmis olema juht-/mentorpartnerid tekkivas temaatilises

võrgustikus ning juhendama teisi linnu. 

Mõlemad

Õpivad oma kolleegidelt, tugevdavad oma poliitikate 

kavandamise ja rakendamise võimet, saavad ekspertabi.
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Linnade rollid:

Call for Transfer Networks - 2017



2 etappi: 

ettevalmistav ja laienenud võrgustik
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Taotluse saavad esitada ainult nn 97 Hea Praktika Linna

Linnad, mis soovivad ühineda peaksid tutvuma nende

linnapoliitikate kirjeldusega ja võtma juhtpartneritega ühendust.

Potentsiaalsed ülekande-linnad on:

 Ühest EL liikmesriigist või partnerriigist

 Linnad või vallad. Eesti kontekstis KOV-d, milles on midagi “linnalist”.

 Mitte-linnalised partnerid – (pool)avalikud asutused, mille asutajaks

on linnad (ei saa osaleda 1. etapis)

Kes saavad osaleda?
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1. etapis: 1 Hea Praktika Linn ja 2 Ülekande-linna

2.etapis: 1 Hea Praktika Linn ja kuni 7 Ülekande-linna

 Pigem geograafiiselt hajali võrgustik (erinevad Euroopa piirkonnad)

 min 5 and max 8 partnerit, sh juhtpartner;

 mitte rohkem kui 2 mitte-linnalist partnerit;

 Kõik võrgustiku partnered erinevatest riikidest.

 Sh:
o min 2 partnerit “vähem arenenud regioonidest”, kui partnereid on kokku 5;

o min 3 partnerit “vähem arenenud regioonidest”, kui partnereid on 6 või 7;

o min 4 partnerit “vähem arenenud regioonidest”, kui partnereid on 8.

Võrgustiku geograafia

Call for Transfer Networks - 2017

Good Practice City can take part in another Transfer Network as Transfer City
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Kas partnerlinnas on see küsimus samuti aktuaalne?

Kas partnerlinn suudab veenda, et soovib selle küsimusega
põhjalikult tegelda – kogemust kohandada ja sellest õppida?

Kas iga partner suudab tagada ressursid (inimesed) ning kas
poliitika rakendamiseks on olemas vahendid?

Kas linn suudab tõestada, et lähtub Euroopa linnapoliitika
põhiväärtustest: integreeritus, säästlikkus, kaasamine?

(Enamasti soovivad ka juhtpartnerid õppida.)

Mida partnerite otsimisel

vaadatakse? Sobivad Ülekande-linnad.

Call for Transfer Networks - 2017
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Võrgustiku max eelarve 600 000 EUR (Phases 1 and 2)

1. etapis: max 80 000 EUR

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) kaasfinantseerib
võrgustiku kulusid järgnevalt:

 70% linnadele enam arenenud regioonidest

 85% linnadele vähemarenenud ja ülemineku regioonidest

 Šveitsi partnered kuni 50% (oma riiklikud vahendid)

 Norra partnered katavad oma kulud ise

The map of regions for co-financing rates of Structural funds is available via: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2014/eu28.pdf

Rahalised ressursid

Call for Transfer Networks - 2017

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2014/eu28.pdf
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Toetusmäärade

geograafia

Call for Transfer Networks - 2017
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Iga rahastatav Transfer Network saab täiendava toetuse 109 

500 eur ulatuses (146 päeva), et kata võrgustiku kestel

eksperdikulud (1+2 etapp).

1. etapis maksimaalselt 19 500 eur (26 päeva)

 Juhtpartnerid pakuvad välja 3 sobivat eksperti (valida tuleb nn

URBACT ekspertide andmebaasist (http://urbact.eu/experts-list) 

Valitakse 1 juhtekspert

 Võrgustiku põhieelarvest saavad partnerid rahastada ka
täiendavaid eksperte.

Ekspertide ümbrik

Call for Transfer Networks - 2017

http://urbact.eu/experts-list
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Tähtaeg 1. etapi taotlusteks on 10. jaanuar 2018, 15.00 CET.

Pigem leitakse (vähemalt esimesed partnered) konkursi väljakuulutamise

järel üsna kiiresti – kontakteeru huvi korral kohe.

URBACT Sekretariaat lisab märke Heade Praktikate andmebaasi, kui see 
Good Practice City enam partnereid ei aktsepteeri.

Taotluse esitamine

Call for Transfer Networks - 2017
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Sõltumatu ekspertpaneel hindab esitatud

võrgustikutaotlusi.

Konkursi 1. etapi tulemused on teada: 4 aprilliks 2018

Algab formaalselt 1. etapp (6 kuud)

Hindamisprotsess

Call for Transfer Networks - 2017
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Dokumendid ja juhendid:
 The Terms of References

 The Guide to Transfer Networks – Phase 1

 The Programme Manual Factesheet 2C – Transfer Networks

Leitavad siit: http://urbact.eu/open-calls-networks

URBACT Sekretariaat Pariisis
Tehnilised küsimused saata otse Sekretriaati (nt abikõlbulikkus, sobivus taotlejaks jne)

TN@urbact.eu

Vaata ka URBACTi kodulehel ja blogis tutvustavaid artikleid:
o http://urbact.eu/
o http://www.blog.urbact.eu/

o http://urbact.eu/good-practice-call-difference
o http://urbact.eu/it-time-cities-share-their-good-practices-now-more-ever
o http://urbact.eu/cities-and-good-practice-lessons-urbact-transfer-pilots
o http://urbact.eu/two-cities-united-love-good-food

Kasulikud allikad:

Call for Transfer Networks - 2017

http://urbact.eu/open-calls-networks
http://urbact.eu/good-practice-call-difference
http://urbact.eu/it-time-cities-share-their-good-practices-now-more-ever
http://urbact.eu/cities-and-good-practice-lessons-urbact-transfer-pilots
http://urbact.eu/two-cities-united-love-good-food


HEADE LINNAPOLIITIKATE 

ÜLEKANDMISE VÕRGUSTIKUD

25Call for Transfer Networks - 2017

• 97 (min mõned) => 25

• Good Practice Cities (juhtpartnerid) => Transfer Cities

• 10. jaan esitamine / 4.apr tulemused

• 1. ja 2. periood (laienemise tähtaeg 4.okt 2018)

• 1 GP + 2TC + 5TC

• Max 2 non-city partners

• Võistlus linnade vahel (nt Eestis ja Balti riikides)

• Less developed regon – ka Eesti

• GP-d soovivad ka ise õppida.

• Okt, hiljemalt nov 2017

• Linna kohta 1 võrgustik
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We are looking forward to 

driving change for better cities with you!

www.urbact.eu

Call for Transfer Networks - 2017


