
 
 
 
КАИРОС 
НАСЛЕДСТВО КАТО ГРАДОВА РЕГЕНЕРАЦИЯ 
  
КАИРОСе древногръцкият термин за благоприятен момент. Градовете-партньори на 
мрежата на URBACT вярват, че моментът за действие е настъпил с оглед на 
деградационните процеси, протичащи в техните исторически квартали.  Общата им цел е 
да намерят устойчиви средства за възстановяване и съживяване на тези емблематични 
области на ценно културно и природно наследство. 
КАИРОС е проект по Програма УРБАКТ III, съфинансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие 
 
 



КАИРОС - културно наследство като възможност за градско развитие и 

социално включване е проект финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, 

II покана за подаване на проектни предложения  по дейност „Мрежи за 

планиране на действия”, тематична цел 11 ”Повишаване на институционалния 

капацитет и ефективна публична администрация”, Приоритетна ос 

„Популяризиране на интегрираното устойчиво градско развитие”. 

Продължителността на проекта е общо 30 месеца. Като продължителността на 

първа фаза е 6 месеца, а 2 фаза 24 месеца. 

Водещ партньор на проекта е Община Мула, Испания 

Партньори на проекта са: 

 Шибеник, Хърватия; 

 Община Хераклион , Гърция 

 Администрация на районна община Укмерге, Литва 

 Браганца, Португалия 

 Катания, Италия 

 Община Белене, България 

 Чезена, Италия 

Идеята на проекта е да се подобри културното наследство и историята на 

градовете, като разработи стратегии на европейските малки и средни градове за 

икономическо и социално сближаване и включванe. Подобряването на градската 

среда, разработването на алтернативи за исторически райони и културната 

стойност на града като инструмент за градско развитие, икономическо и 

социално съживяване. 

По време на фаза 1 ние се ангажираме да участваме в планираните 

транснационални срещи, да допринесем за изготвянето на базовото проучване, 

да идентифицираме ключовите заинтересовани страни и уточнението на 

следващите дейности и стъпки по проекта, които да бъдат включени в 

предстоящата 2 фаза на проекта. Одобреният бюджет за 1 фаза е 13 111,68 Евро. 

За следващата фаза бюджета ще бъде уточнен след изготвянето и одобрението 

на идейния проект за 2-ра фаза от Секретариата на УРБАКТ. 

 


