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Fordele

Står din by med en udfordring, som er 
kompleks og svær at løse?

URBACT giver rum til innovation og udvikling. 

Pengene er ‘papirpenge’ og skal bruges til 
lønomkostninger og rejseaktivitet i netværket.

70% medfinansiering svarende til ca. 700.000 kr. over 3 år

Videndeling og inspiration - netværk med 7-10 europæiske byer

Innovation og udvikling – nye løsninger, strategier, helhedsplaner og 
nye initiativer
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Fra 2014-2020 

har 415 byer fra hele Europa deltaget 

i 70 forskellige URBACT-netværk. 

Heraf 9 danske byer. 



Erhvervsstyrelsen 8

Sundholm Byhave

Et samarbejde mellem:

• Sundholmkvarterets Områdeløft

• Københavns Ejendomme 

• Aktivitetscentret Sundholm

Haven har mange brugere

• Socialpædagogisk aktiveringstilbud for hjemløse og misbrugere

• Besøgshave for skoler og børneinstitutioner

• Beboere fra området har plantekasser i haven, som de jævnligt kommer 
og passer

Et mødested for alle – på tværs af sociale skel. 

”Før Byhaven var Sundholm en utryg og lukket del af 

kvarteret. Byhavens gode samarbejde mellem frivillige 

og hjemløseindsatsen har skabt et inkluderende byrum, 

som jeg stolt viser frem til venner og familie. 

Christina, nabo og formand for Byhaveforeningen
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Innovationshub – Katrinebjerg i Aarhus

Forretningsmodel for innovationskvarterer

• Stifte partnerskaber mellem erhvervsvirksomheder og institutioner.

• Viden om og metode til at etablere innovationskvarterer med 

forskellige temaer.

En metode der har virket:

• IT byen - Katrinebjerg (Alexandra Instituttet er et produkt af arbejdet)

• Agro Food Park 

• Clean Tech på Aarhus Havn

• Health Tech omkring universitetshospitalet

• Kreative erhverv og uddannelser i Sydhavnen

Samle uddannelse, erhverv og start-up miljøer med samme tema. 

Facilitere samarbejde og hjælpe med investering. 
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URBACT-netværk

Et URBACT-netværk består af:

- 1 LEAD partner (projektleder)

- Partnerbyer (bypartner eller non-
city partner)

- 1 ekspert (proces og faglighed)

- 7-10 byer med i ét netværk

LEAD partner

partnerbyer

ekspert
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LEAD partner finder partnerbyer

Tema besluttes

Ekspert kobles på

Ansøgning skrives primært af LEAD

Partnerbyerne leverer by-profiler

Kick-off møde

Ekspert og LEAD besøger alle 

partnerbyerne

Fase 1 afsluttende møde

LEAD partner leverer ‘ansøgning’ til 

sekretariatet

Transnationale netværksmøder 3-4 pr. år

Midtvejsevaluering

Campus/URBACT universitet, 3 dages undervisning i proces, 

metode og forandringsledelse

Aflevering fra alle partnerbyer - nationalt sprog

URBACT Festival - formidling af resultater

Ansøgningsrunde FASE 1

3 måneder 6 måneder 2 år

Overvågningsudvalget (MC) 

udvælger

Netværk over 3 år

Eksempel 

FASE 2

Overvågningsudvalget (MC) 

godkender
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Næste ansøgningsrunde

Forventet i 2021

Følg med: @URBACT_DK

urbact.erhvervsstyrelsen.dk

Nyhedsbrev

Kontakt mig

Louise Meier

Programansvarlig

loumei@erst.dk

Erhvervsstyrelsen, København

Landsplanlægning & Tilsyn

https://urbact.erhvervsstyrelsen.dk/abonner
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