
Cała Europa, w tym również słabo zaludnione jej obszary, stoją 
przed nowymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego 
gospodarowania zasobami. Aby sprostać tym wyzwaniom, 
konieczne jest przygotowanie innowacyjnych strategii 
rozwojowych opartych o ideę zrównoważonego rozwoju. 
Efektywne wsparcie miast położonych na peryferiach 
Europy w ich działaniach na rzecz środowiska umożliwia 
współpraca międzyregionalna, która jest decydującym 
czynnikiem wpływającym na poprawę polityk miejskich.

W jaki sposób regiony położone 
peryferyjnie mogą odgrywać istotną rolę 
w promowaniu zrównoważonych polityk 

miejskich?  
Projekt EURE wykorzystuje wymianę doświadczeń 
pomiędzy instytucjami zarządzającymi środkami EFRR 
oraz lokalnymi władzami dla poprawy funkcjonowania 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, aby 
w większym stopniu przyczyniał się on do rozwiązywania 
problemów środowiskowych w miastach, również tych 
położonych w  słabiej zaludnionych regionach.

Co jest celem projektu? 
EURE przyczyni się do: 

• udoskonalenia wsparcia dla europejskich obszarów miejskich 
w ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju;

• wdrażania modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego w 
miastach.

ŚLEDŹ NAS!
www.interregeurope.eu/eure 

@EureInterreg
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PARTNERZY EURE  
1. Eixo Atlantico Noroeste Peninsular transgraniczne 
stowarzyszenie gmin (Hiszpania) – Partner wiodący  

2. ACR+ - Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz 
zrównoważonego zarządzania zasobami (Belgia) – Partner doradczy 
3. Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy)
4. Miasto Alba Iulia (Rumunia) 
5. Województwo Lubelskie (Polska) 
6. Miasto Pilzno (Czechy) 
7. Agencja Rozwoju w Nikozji (Cypr) 
8. Związek Atlantic Cities (Francja) 
9. Miasto Ryga (Łotwa) 



Projekt jest realizowany przez 8 partnerów, którzy podjęli 
wspólne działania, aby przeanalizować rozwiązania i 

wymienić się doświadczeniami, a następnie usprawnić 
lokalne polityki wspierające poprawę jakości środowiska 
na obszarach miejskich. Partnerem wiodącym projektu 
jest Eixo Atlantico of Noroeste Peninsular, a partnerem 

doradczym jest ACR+. 

8 WYZWAŃ DO POKONANIA  
Partnerzy EURE, w ramach 8 wybranych instrumentów 
polityki, skoncentrują się na określonych zagadnieniach, 
aby znaleźć skuteczne rozwiązania dla nowych wyzwań, 

przed którymi stoją miasta położone w słabiej 
zaludnionych obszarach Europy,  w zakresie efektywnego 

wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju.

W przypadku pytań 

SKONTAKTUJ SIĘ                          
Z NAMI  

katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl            

info@interreg-eure.eu                       

współpraca partnerów z regionalnymi 
grupami interesariuszy w celu wdrożenia 

planów działań 

Gospodarka wodna

Adaptacja budynków  
Zrównoważona mobilność

Redukcja ilości odpadów

Polityka spójności  
Synergia działań administracji

Miasta odporne na kryzysy 
Ekoinnowacje 

Gospodarka 
niskoemisyjna 

Zielona infrastruktura

Energia odnawialna  
Transformacja 
energetyczna

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich 
Odkażanie gruntów

Każdy z partnerów 
stworzy Lokalną Grupę 

Interesariuszy, która 
będzie regularnie 

spotykać się i aktywnie 
uczestniczyć w  pracach 

projektu.

Wizyty 
studyjne

Seminaria 
tematyczne8 raportów regionalnych  

opisujących  instrumenty wspierające 
zarządzanie środowiskiem na obszarach 

miejskich

Wspólny raport 
katalog dobrych praktyk i rekomendacji,    

który zostanie wykorzystany by         
usprawnić polityki miejskie partnerów

8 planów działania 
partnerzy projektu wybiorą konkretne 
działania w celu usprawnienia polityk 

miejskich

MIĘDZYREGIONALNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WDRAŻANIE

Sierpień2019

Luty 2022

8 instrumentów polityk regionalnych  

Lipiec  2023

8 usprawnionych            
instrumentów polityki  

DOŁĄCZ DO 
LOKALNEJ GRUPY 
INTERESARIUSZY 

EURE 

Lokalne grupy 
interesariuszy mają 
wgląd w każdy etap 

międzyregionalnej wymiany 
doświadczeń, w tym mogą 

brać udział w dyskusji 
związanej z produktami 

projektu.


