
 
Vážená paní, vážený pane, 

chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a zároveň pozvat na Informační den k nové výzvě programu 

URBACT, která bude otevřená od 9. ledna do 31. března 2023. 

 

Kromě představení konceptu URBACT a informací ohledně nové výzvy se dozvíte více o předchozích 

mezinárodních projektech, do kterých byla české města zapojena, nebo o národní iniciativě OnStage, 

kterou jsme z pozice kontaktního místa URBACT pro ČR pomáhali koordinovat. 

Výzvy URBACT pro Action Planning Networks se může účastnit jakékoliv české město či obec, 

v iniciativě OnStage spolupracovala např. Plzeň (169 tis. obyv.) s Broumovem (7 tis. obyv.). 

Zapojení do výzvy a nalezení partnerských měst přinese kromě finanční podpory Vašemu městu i další 

pozitiva, v neposlední řadě navázání kontaktů na mezinárodní úrovni. 

URBACT se snaží, aby byla administrativní zátěž pro participující města co nejmenší, proto s veškerou 

prací v tomto směru pomáhá Kontaktní místo URBACT pro ČR. 

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly, budeme rádi, když se k nám přidáte na Informačním dni 

pro Váš kraj, který se uskuteční:  

15. února 2023 od 10:00 na Krajském úřadě Libereckého kraje, sál č. 326, 3. patro (U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec 2) 

Pokud se budete chtít akce zúčastnit, informujte nás prosím do 10. února 2023 na urbact@mmr.cz. 

Akce se uskuteční za spolupráce Regionální stálé konference Libereckého kraje. 

Kontaktní místo URBACT pro ČR 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské náměstí 6 

110 15 Praha 1 

tel: +420 224 864 116 

mob.: +420 705 695 316 

e-mail: urbact@mmr.cz 

web: www.urbact.eu  

Nevíte, co je to URBACT?  

Jedná se o velice oblíbený program, který může Vašemu městu otevřít dveře ke spolupráci 

s dalšími českými i zahraničními městy v nejrůznější problematice, která města aktuálně trápí. 

Zaměřuje se hlavně na sociální, ekonomické a environmentální otázky, kde URBACT pomáhá 

síťovat města pomocí efektivní spolupráce, výměnou zkušeností, know-how a osvědčených 

postupů. 
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