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URBAN-NET е мрежа от 15 агенции, финансиращи изследвания в областта на устойчивото 
развитие и други партньори от 12 европейски страни и UN Habitat. Проектът е финансиран 
по 6-та Рамкова програма на ЕС. Срокът на изпълнение на проекта е четири години и 
стартира през Август 2006 г., като приключва през Юни 2010 г.  
 
Целта на проекта е да структурира и координира научните изследвания в областта на 
градското устойчиво развитие в рамките на приоритетите на Европейското изследователско 
пространство. 
 
URBAN-NET ще провежда транс-национални дейности в посока определяне на общи 
изисквания и нужди на научните изследвания в областта, отваряне на съвместни научни 
програми и подкрепа за конференции и семинари в подкрепа на градското устойчиво 
развитие. 
 
Проектът цели още да координира разпространението на знания и опит, практическа 
информация, и материали в областта. 
 
URBAN-NET подкрепя иновативни, оригинални, разчупени и приложими изследователски 
идеи за разрешаване на конкретни проблеми, свързани с градските ареали, развитието на 
съвременния европейски град, влиянието на околната среда и човешкия фактор и др.  
 
Официален уеб-сайт на проекта: http://www.urban-net.org/ 
 
Партньори в проекта: 
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План на проекта: 
 

 
 

Свалете последната брошура за проекта: 
http://www.urban-net.org/dsresource?objectid=173131&type=org 
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ПЪРВИ КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В 
ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКА 

МРЕЖА URBAN-NET 
 
Конкурсът за изследователски проекти в областта на устойчивото градско развитие и 
управление на риска – 2008 г. е съвместна инициатива на партньорите в проект URBAN-NET, 
финансиран по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз. 
http://www.urban-net.org/binaries/urban-net/bulk/text/leaflet-final-layout-1.pdf 
 
 
Агенцията за устойчиво развитие и Евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ), българският 
партньор в URBAN-NET Ви кани да участвате с изследователски проект в първия европейски 
конкурс в областта на устойчивото градско развитие. Приоритет от българска страна ще се дава 
на проекти, свързани с управление на риска и използване на новите технологии за оценка 
на развитието на градските територии. 
 
Секретариата на конкурса е Изследователски съвет за околна среда, аграрни науки и 
пространствено планиране на Швеция – Formas. 
 
На интернет страницата на FORMAS http://www.formas.se/ или на проекта URBAN-NET 
http://urban-net.org/reseachcall2008/index.html може да намерите допълнителна информация, 
както и всички документи, необходими за участие:  

• Обява и насоки за кандидатстване: 
http://www.formas.se/upload/dokument/utlysningar/Urbannet2008/Call text 08 01 14.pdf  

• Формуляр за търсене на партньори: 
http://www.formas.se/formas_templates/Mail____3728.aspx  

• Регистрация и подаване на проект на: 
http://direct.formas.se/default2.asp  

 

Ключови детайли за конкурса: 
Предложенията за изследователски проекти могат да бъдат подавани от консорциуми от три 
или повече държави на ЕС. В проектите могат да участват като партньори, на техни разноски и 
трети страни – кандидат страни-членки на ЕС, страни от Западните Балкани и други. 
Проектите трябва да са свързани с актуални проблеми в областта на устойчивото градско 
развитие като основна препоръка на лидерите на URBAN-NET е въвеждането на интегрирания 
подход в изследванията – взаимовръзката между различните сектори на градското развитие 
(околна среда; икономика; пространствено планиране; социални проблеми; управление на 
риска; прогнозиране и др.) и въвеждане на иновативни методи за разрешаване на значими 
проблеми. Важно условие за българските участници е, че от българска страна приоритет ще се 
даде на проекти, свързани с:  

• управление на риска – разработване на методики за прогнозиране, симулационни 
модели и създаване на тематични бази данни, свързани с риск/прогнозни щети от 
наводнения, земетръс, горски пожари, свлачища, замърсяване на крайбрежни 
води; 
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• използване на нови технологии за оценка на развитието на градските територии – 
методи, практики и модели за интегрирано земно наблюдение (earth observation) - 
т.е. космическо наблюдение, съчетано със самолетни снимки и събиране на данни 
на място; сравнителен анализ на природния потенциал в градската среда - зелени 
площи, почен слой, усвоен за инфраструктура, строителство и плътни настилки, 
предложения за гео-портали с постоянно актуализираща се информация за 
състояние на градската среда, чрез обосновани индикатори за устойчиво развитие. 

Примерни теми за участие в пилотния конкурс на проект URBAN-NET може да намерите на 
адрес: 
http://urban-net.org/binaries/urban-net/bulk/text/research_areas_for_national_engagement_draft_for-
_call.pdf 
в работния документ Future Research Areas in the field of Urban Sustainability , разработен от 
участниците в URBAN-NET.  

Какви проекти ще се финансират: 

1. Изследователски проекти със срок на разработка до 2 години; 

2. Пред-проектна подготовка на проекти – конференции, работни срещи, семинари, 
анализи, научни статии или подготовка за съвместен проект по конкурсите на 7-ма 
Рамкова Програма в същата тематична област. 

Финансови условия: 
Консорциумите по настоящия конкурс трябва да включват минимум три страни. Участниците в 
отделните проектите ще се финансират на национално ниво, където са базирани от съответните 
националните агенции, партньори в URBAN-NET.  

Формуляри за кандидатстване и условия: 
Кандидатстването по конкурс „Устойчиво градско развитие и управление на риска – 2008 г.” 
ще бъде единствено по електронен път. Повече детайли на http://www.formas.se/ и http://urban-
net.org/reseachcall2008/index.html.  

Срокове: 

Дата на публикуване: 15 януари 2008 г. 

Период на оценка и проверка на кандидатите от националните 
агенции: 

април – август 2008 г. 

Процедура по избор на проекти за финансиране: септември 2008 г. 

Краен срок за подаване на предложения: 15 април 2008 г. 

Финансиране на успешните проекти: ноември 2008 г. 

Междинен отчет на резултатите по проектите: юли 2009 г. 

Представяне на окончателен отчет: ноември 2009/ноември 2010 
г. 

За повече информация и въпроси, моля пишете на: 
asde-urban@online.bg 


