
Ca și alte teritorii din Europa, zonele urbane cu populație 
scăzută se confruntă cu noi provocări în calea lor spre 
eficiența resurselor și sustenabilitatea. Pentru a le depăși, 
trebuie elaborate strategii inovatoare de dezvoltare durabilă. 
Colaborarea interregională este un ingredient cheie pentru 
îmbunătățirea modului în care politicile urbane abordează 
provocările urbane de mediu ale orașelor din regiunile 
periferice ale Europei.

Cum să facem actorii cheie din regiunile 
periferice să se implice în promovarea 

politicilor urbane mai eficiente din punct 
de vedere al resurselor?

Proiectul Interreg Europe EURE impulsionează schimbul 
de experiențe între administrațiile și autoritățile locale 
cu privire la instrumente de politică specifice pentru a 
îmbunătăți contribuția articolului 7 din FEDER și gestionarea 
performanței de mediu a spațiilor urbane ale UE, inclusiv 
zonele urbane cu o densitate scăzută a populației.

Care este obiectivul? 
EURE va contribui la: 

• îmbunătățirea sprijinului acordat zonelor urbane europene 
pentru a fi mai eficiente din punct de vedere al resurselor;

• transformarea economiei circulare ca prioritate 
transversală a politicilor urbane integrate.

URMĂREȘTE-NE!
www.interregeurope.eu/eure 

@EureInterreg

@visitalbaiulia
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MEMBRI EURE 
1. Atlantic Axis of Peninsular Northwest (Spain) – Lead partner  

2. ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable  Resource 
management (Belgium) – Advisory partner 
3. Agency for the Development of the Empolese Valdelsa (Italy) 
4. Municipiul Alba Iulia (România)
5. Lubelskie Voivodeship (Poland)  
6. Department of coordination of European projects of the 
Pilsen City (Czech Republic) 
7. Nicosia Development Agency (Cyprus) 
8. Atlantic Cities (France) 
9. Riga City Council (Latvia)  

http://www.interregeurope.eu/eure

https://twitter.com/EureInterreg


Sub conducerea Axei Atlantice din Nord-Vestul 
Peninsular, 8 autorități publice își vor uni forțele 

pentru a explora și schimba soluții pentru 
îmbunătățirea politicilor lor locale și a calității mediului 
a spațiilor urbane. Un partener consultativ, ACR +, îi va 

sprijini în călătoria lor.

8 PROVOCĂRI URBANE DE DEPĂȘIT 
Partenerii EURE, în cadrul celor 8 instrumente politice 

selectate, se vor concentra pe anumite subiecte specifice 
de deșeuri și găsirea de soluții pentru noile provocări 

urbane cu care se confruntă zonele urbane cu populație 
scăzută în Europa, spre eficiența și durabilitatea resurselor.

Dacă aveți întrebări, 

CONTACTEAZĂ-NE  
     alexandracirstoiu@gmail.com            

info@interreg-eure.eu

partenerii vor colabora cu grupurile                 
actori cheie pentru a implementa               

planurile de acțiune

Managementul apei

Reutilizarea durabilă a clădirilor 
Mobilitate durabilă

Reducerea producției

Politica de coeziune 
Sinergii administrative

Oraș rezilient 
Eco-inovare  

Economie cu emisii 
reduse de carbon 

Infrastructuri ecologice

Energii regenerabile 
Tranziția energetică 

Recuperarea zonelor urbane 
degradate 

Decontaminarea solului public 

Fiecare 
partener setează

un grup de actori locali 
se va întruni în mod 

regulat pe tot parcursul 
proiectului.

Vizite de 
studiu

Seminarii 
tematice8 rapoarte regionale 

în ceea ce privește situația actuală 
a instrumentelor politicii de mediu              

urbane ale partenerilor
Raportul comun pentru

un catalog de bune practici și recomandări 
pentru îmbunătățirea instrumentelor          

urbane ale partenerilor
8 planuri de acțiune 

o selecție de acțiuni concrete pentru 
îmbunătățirea instrumentelor de politică 

regională

ÎNVĂȚARE INTERREGIONALĂ

IMPLEMENTARE

August 2019

Februarie 2022

8 instrumente de politică regională 

Iulie  2023

8 instrumente de politică 
îmbunătățite 

BE AN EURE  
LOCAL  

STAKEHOLDER

Grupul de acțiune locală 
va urmării  dezvoltarea 
fiecărei etape a învățării 

interregionale procesează, 
discută și validează 

rezultatele proiectului.

mailto:info@interreg-eure.eu

