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Vítejte u prvního shrnutí projektu EURE!

Postrádáte průřez činnostmi v prvním semestru projek-
tu? Následující shrnutí Vám poskytne představu o dopo-
sud realizovaných činnostech. 

Před šesti měsíci se v rámci projektu EURE spojilo devět part-
nerů za účelem spolupráce na zlepšování efektivního využívání 
zdrojů při realizaci strategií rozvoje měst a obcí. Zahájili jsme tím 
spolupráci předávání dobré praxe a zkušeností mezi partnery.

První setkání pořádané organizací Atlantic Cities proběhlo v Brestu (Fran-
cie), následovalo setkání v Empoli (Toskánsko, Itálie) pořádané agenturou 
ASEV. V Brestu byly představeny čtyři příklady dobré praxe vztahující se 
k energetické transformaci, které byly realizovány místní samosprávou 
a orgány na regionální úrovni. Naše druhé setkání bylo zaměřeno na 
téma opětovného rozvoje opuštěných budov a veřejného prostoru. 

Po návratu jsme se pustili do práce a společně s experty zpracováváme 
vlastní regionální zprávy s cílem vyhotovit soupis politik, akcí, dobrých 
praxí a doporučení ke zlepšování urbánních politik v souvislosti s efektivním 
využíváním zdrojů a řízením environmentálního profilu v daných územích.

Pro více informací o našich činnostech sledujte 
prosím naše webové stránky. Naleznete zde infor-
mace o projektu, o samotném nástroji ITI, nadcháze-
jících akcích i přípravě nového programového období.

www.interregeurope.eu/eure
@EureInterreg #InterregEURE
www.iti-plzen.cz

Team EURE

Nástroj zapojený do projektu na naší straně je ITI – integrované územní 
investice, nástroj územního rozvoje sloužící k řešení vybraných prob-
lémů vyžadujících integrovaný přístup. Cílem projektu je především 
posílit dialog mezi klíčovými partnery na národní i regionální úrovni a 
zajistit jednotný názor na implementaci nástroje napříč všemi úrovněmi 
správy. Díky projektu dojde k navázání nových kontaktů a spolupráce, 
sdílení dobré praxe a v neposlední řadě i zvýšení prestiže města.

Projekt se zaměřuje na oblast životního prostředí, která 
je pro plzeňskou metropolitní oblast jedním ze stěžejních 
témat v rámci přípravy dalšího programového období 2021+.

https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/7008/successful-second-eure-meeting-in-brest/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/7610/abandoned-buildings-and-public-spaces-as-a-treasure/
https://www.interregeurope.eu/eure/
http://www.interregeurope.eu/eure
http://www.iti-plzen.cz

