Conferinţa anuală URBACT va avea loc la Liege, în Belgia, în perioada 30
noiembrie - 1 decembrie, la Centrul de conferinţe din Liege. Evenimentul va reuni
partenerii URBACT şi actorii urbani care provin din toată Europa. Interactivitatea
va fi cuvântul cheie: fiecare participant va avea ocazia de a co-produce
rezultatele conferinţei. Conferinţa va fi introdusă de către Johannes Hahn,
Comisarul european responsabil pentru politica regională, Charles Picqué,
ministru-preşedinte al Regiunii Capitalei Bruxelles şi Caballero Mercedes,
preşedinta Comitetului de Monitorizare URBACT.
Criza economică are un impact asupra oraşelor europene într-o varietate de
forme şi contexte. Toate oraşele trebuie să ia în considerare impactul finanţării
reduse şi modificări ale politicilor tradiţionale. Dezvoltarea durabilă urbană
integrată, promovată de către Comisia Europeană şi statele membre, poate fi un
răspuns la astfel de probleme şi URBACT joacă un rol cheie în promovarea
acesteia.
Schimburi între oraşele care participă în cadrul Programului URBACT au loc de
trei ani. Şase proiecte URBACT şi-au finalizat programul lor de schimb şi
activităţile de învăţare în primăvara anului trecut şi alte nouăsprezece proiecte îşi
vor închide activităţile lor în primăvara anului viitor, când vor prezenta planuri de
acţiune locală şi recomandări.
Programul URBACT a lansat, de asemenea, evaluarea intermediară şi ar dori să
ia în considerare recomandările acesteia pentru cel de al treilea apel de proiecte
care va fi lansat până la sfârşitul lui 2011.
În acest context, toţi participanţii vor discuta despre provocările urbane şi
inovatoare, soluţii integrate şi durabile în cadrul conferinţei URBACT. Fiecare
atelier interactiv va implica un grup de vorbitori şi timpul va fi împărţit în mod
egal: 50% pentru lectori şi 50% pentru discuţii cu participanţii. Ateliere tematice
vor fi organizate de către proeictele URBACT înseşi.
URBACT a lansat un studiu privind impactul crizei economice şi răspunsurile
dezvoltate de către de oraşele partenere URBACT II pentru a răspunde la
provocările recesiunii. Participarea la sesiunea plenară de prezentare a
rezultatelor sondajului se va face în prezenţa primarilor.
Şedinţe plenare vor fi traduse în şapte limbi: engleză, franceză, germană,
italiană, poloneză, spaniolă şi olandeză. Ateliere de lucru vor avea loc în limba

engleză.
De asemenea, va exista oportunitatea de a face schimb de informaţii în cadrul
unor discuţii informale cu reprezentanţii din ţara dvs. în timpul Café URBACT.
Discuţiile se vor concentra pe îmbunătăţirea schimburilor URBACT (impactul
local, transferul de cunoştinţe, legăturile cu programele operaţionale, etc),
precum şi utilitatea unui program de cooperare teritorială cu privire la schimburile
pe probleme urbane. Propunerile dumneavoastră va fi postate în direct pe un site
dedicat al conferinţei.
Conferinţa va oferi, de asemenea, multe oportunităţi pentru schimburi de
cunoştinţe şi de de dezvoltare a unor reţele. În timpul conferinţei de două zile, o
expozitie de fotografii urbane va pune în evidenţă "imagini şi poveşti despre
tranziţia urbană din Europa Central-Răsăriteană, în ultimele două decenii".
Dacă sunteţi membri ai comunităţii URBACT: jucători activi în oraşele europene,
autorităţile locale, regionale şi naţionale, grupuri locale de sprijin, Autorităţi de
Management de Programe Operaţionale, universităţi, experţi, etc .... Conferinţa
anuală vă este dedicată!
Detalii suplimentare puteţi găsi accesând adresa de internet:
http://urbact.eu/en/header_main/annualconference/

