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• Inicjatywa Komisji Europejskiej stworzona w celu:

rozpoznania oraz przetestowania nowych rozwiązań problemów 
związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich, 
mających przy tym szczególne znaczenie na szczeblu unijnym

upowszechniania najlepszych praktyk ze zrealizowanych 
projektów wśród innych europejskich miast

• Wsparcie dotyczy obszarów tematycznych powiązanych z Agendą 
Miejską UE
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• Główne kryteria: Innowacyjność, Partnerstwo, Mierzalność, 
Transferowalność i skalowalność 

• Całkowity budżet Inicjatywy 372 mln euro 

• Dla miast i grup miast o liczbie mieszkańców co najmniej 50 000 

• Współfinansowanie z EFRR w wysokości do 5 milionów EUR

• Czas realizacji: 3 lata (+ ew. rok)



Urban Innovative Actions w pigułce

.4

• 1,165 złożonych projektów z 25 krajów członkowskich 

oraz Wielkiej Brytanii 

• 86 dofinansowanych projektów z 19 krajów członkowskich 

oraz Wielkiej Brytanii

• Wszystkie nabory w ramach UIA zostały już zakończone
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UIA – przykładowe projekty
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CZECHY – Ostrava

Air qualityCLAIRO – CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and 
other cities

WĘGRY – Szeged

Urban mobilitySASMob – Smart Alliance for Sustainable Mobility

SŁOWACJA – Koszyce

Culture and cultural heritage – Kosice 2.0

RUMUNIA – Cluj-Napoca

Jobs and skills in the local economy – Cluj Future of Work



UIA – laboratorium nowych pomysłów
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• Upowszechnianie pomysłów, rekomendacji i inspiracji opartych na przetestowanych 
rozwiązaniach w obszarach tematycznych wspieranych przez UIA  (i powiązanych z Agendą 
Miejską UE)

• Organizowanie tematycznych grup roboczych (ekspertów i miast UIA), w ramach których 
zbierane i opracowywane są najlepsze praktyki i doświadczenia

Działania 
tematyczne

• Upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie stojących przed miastami wyzwań 
zarządczych i organizacyjnych (przywództwo, zamówienia publiczne, partycypacja, 
monitoring i ewaluacja, komunikacja i informacja w stronę lokalnych społeczności, etc.)

Działania 
wzmacniające 
potencjał miast

• Zidentyfikowanie najskuteczniejszych sposobów upowszechniania rozwiązań 
wypracowanych w ramach UIA wśród innych miast europejskich → działanie prowadzone 
we współpracy z URBACT

Transfer 
Wiedzy
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Działania 
tematyczne

2020

• Mieszkalnictwo 

(#right2housing)

• Zrównoważona 

mobilność miejska

2021

• Sprawiedliwa 

Transformacja

2020

• Monitoring i

ewaluacja

URBACT: Mechanizm 

Transferu UIA

2021

• Podejście 

zintegrowane

• Funkcjonowanie 

miast w dobie 

pandemii COVID-19

Działania wzmacniające 
potencjał miast

Transfer Wiedzy

https://www.uia-initiative.eu/en/knowledge-lab


Ewaluacja UIA → EUI 2021 – 2027
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• Ewolucja, nie rewolucja

• Wzmocnieniem komponentów dot. 
Transferu Widzy 

• Mocniejsze skupienie na trwałości 
projektów, ich potencjale do 
wdrażania w większej skali i w innych 
miastach 

• Mocniejsza weryfikacja “operacyjnej 
gotowości” składanych projektów



UIA → European Urban Initiative
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Pierwszy nabór 
projektów
Q4 2022

EUI na osi czasu
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Przygotowanie 
szczegółowych ram 
nowej Inicjatywy

Wybór podmiotu 
zarządzającego 

Q3 2021



Dziękuję za uwagę!

Wiecej informacji:
uia-initiative.eu/en

Zapraszamy do kontaktu!
info@uia-initiative.eu


