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Urban Innovative Actions - SL 
 
 
Kot je navedeno v 8. členu uredbe ESRR1, lahko ESRR podpre inovativne ukrepe na področju trajnostnega 
razvoja v mestih. V tem okviru je Evropska komisija sprožila pobudo Urban Innovative Actions (UIA), katere 
namen je določiti in preizkusiti nove rešitve za spoprijemanje z vprašanji, ki se nanašajo na trajnostni razvoj v 
mestih in so pomembna na ravni Evropske unije. 
 
Glavni cilj pobude UIA je tako organom za urbani razvoj po vsej Evropi zagotoviti prostor in sredstva, s pomočjo 
katerih bodo lahko preizkusili drzne in še nepreizkušene ideje za spoprijemanje z vzajemno povezanimi izzivi 
in eksperimentirali, kako se te ideje obnesejo v zapletenem okolju vsakdanjega življenja. Podprti projekti bodo 
morali biti inovativni, kakovostni, načrtovani in izvedeni v sodelovanju s ključnimi zainteresiranimi stranmi, 
osredotočeni na rezultate in prenosljivi. 
 
Organi za urbani razvoj bi morali izkoristiti priložnost, ki se ponuja s pobudo UIA, in se odmakniti od »običajnih 
projektov« (ki bi lahko bili financirani iz »tradicionalnih« virov financiranja, med drugim tudi iz splošnih 
programov ESRR) ter z nekaj tveganja ambiciozne in ustvarjalne zamisli preoblikovali v prototipe, ki jih je 
mogoče preizkusiti v dejanskih mestnih okoljih. Povedano drugače, z UIA je mogoče podpreti pilotne projekte, 
ki so preveč tvegani, da bi jih bilo mogoče financirati iz tradicionalnih virov financiranja, a ob pogoju, da so 
izredno inovativni in eksperimentalni. 
 
Skupna vrednost proračuna ESRR, ki je na voljo v okviru pobude UIA, znaša približno 372 milijonov EUR. 
 
Projekti UIA bodo izbrani z letnimi razpisi za zbiranje predlogov v obdobju od 2015 do 2020 v okviru ene ali 
več tematik, ki jih bo predlagala Komisija. ESRR lahko posamezni ukrep sofinancira v višini do največ 5 
milijonov EUR. Projekt bi moral biti izveden v največ 4 letih2. Optimalen obseg za proračune projektov UIA ni 
določen. Mali projekti (tj. z zahtevkom, ki ne presega 1 milijona EUR sredstev iz ESRR) imajo manj možnosti, 
da bodo izbrani, saj bodo težko dokazali, da so ukrepi dovolj obsežni za doseganje pomembnih rezultatov. Po 
drugi strani pa bi projekti z visokimi stroški naložbe, zlasti ob zaključku obdobja za izvajanje, morali pokazati, 
da so stroški primerni za svoj namen in tako ustrezno utemeljeni. 
 
Pobuda UIA je instrument Evropske unije, ki ga kot del Evropske komisije (EK) posredno upravlja Generalni 
direktorat za regionalno in mestno politiko. Za izvajanje pobude je Komisija kot pooblaščeni subjekt (PS) 
določila regijo Hauts-de-France3. Za upravljanje pobude je bil ustanovljen stalni sekretariat (SS)4. 
 

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301  
2   V izrednih in ustrezno utemeljenih primerih je projekt mogoče podaljšati za največ 1 leto. 
3 Prej je to bila regija Nord-Pas de Calais. 
4 Informacije in podatke za stik s stalnim sekretariatom najdete tukaj: http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team  
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