Bilag 8

PROJEKTKORT:

URBINCLUSION

STATUS:

Sekretariatet har deltaget i, og gennemført fase 1 (projektudvikling og
endelig ansøgning). EU godkendte ansøgning til fase 2 i juni 2017 med
projektstart i september 2017. I løbet af fase 1 har der været afholdt to
seminarer for aktører i Sydhavnen, som har bidraget til at kvalificere
ansøgningen.

BAGGRUND:

EU har et program for stedbaseret byudvikling (URBACT), som støtter
europæiske netværk mellem byer i at implementere lokale projekter.
København og Sydhavnen indgår i et netværk af ni byer med Barcelona for
bordenden, som ønsker at skabe social inklusion i den lokale byudvikling –
URBinclusion.

HVOR:

Hele bydelen med fokus på handelsstrøgene

FORMÅL:

Det er projektets formål:
 At styrke den sociale inklusion i by- og handelslivet
 Afprøve forskellige metoder – praktisk, organisatorisk og finansielt i
Sydhavnen
 Udvikle samarbejdet på tværs af de kommunale og lokale
beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer

MÅL:

Det er målet med projektet:
 At forankre en styrket lokal beskæftigelsesindsats
 At etablere et antal lokale arbejds- og uddannelsespladser for
borgere, der i dag har svært ved at finde fodfæste på
arbejdsmarkedet (de konkrete mål skal aftales i løbet af
projektperioden)

ORGANISATION:

Barcelona er Lead Partner og Sydhavnen er partner i projektet. Lokalt
nedsættes der en arbejdsgruppe (User Local Group). På seminaret i marts
blev det aftalt, at indstille Opzoomerne, SydhavnsCompagniet,
Fællesskaberne (den boligsociale helhedsplan) og AKB Københavns
erhvervskoordinator som lokal arbejdsgruppe.

SUCCESKRITERIER:

For projektet er der følgende succeskriterier
 At der er afholdt fire netværksmøder (det første er i København
26/27 september 2017)
 At der er udarbejdet en lokal implementeringsplan i hver af de
deltagende byer
 At erfaringer fra det samlede projekt udgives som en mindre
rapport

For Sydhavnen er budgettet for fase 1-2 på kr. 824.000, heraf refunderer
EU kr. 576.000. Hovedparten af budgettet dækker rejser, løn og lokale
seminarer.

ØKONOMI:

TIDSPLAN:

Fase 1: Oktober 2016 – april 2017
Fase 2: Juni 2017 – maj 2019

