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Bine ați venit la al patrulea rezumat al proiectului EURE!

Dacă ați urmărit proiectul EURE, ați observat cel mai 

probabil că prima jumătate a anului a fost ocupată. 

Totul a început prin publicarea mult așteptatului raport comun, 

„Pentru o calitate a vieții mai bună și durabilă în orașele europene”. 

Oferind o imagine de ansamblu a motivelor pentru care UE ar trebui să 
continue să intervină în zonele urbane, precum și modul în care actorii din zonele urbane 

percep intervenția UE. Raportul conține informații importante cu privire la stadiul actual al 

UE în 10 domenii cheie și prezintă 55 de povești de succes, inclusiv 10 bune practici ale ITI -  

Investiții teritoriale integrate - privind dezvoltarea urbană durabilă. Identificând sustenabilitatea 

mediului ca o nouă forță motrice transversală a creșterii regionale, raportul comun sugerează 

că noua politică de coeziune ar trebui să includă „acorduri ecologice”, adică acorduri semnate 

nu numai de regiuni și UE, ci și de autoritățile locale și de actorii economici. Raportul este 

disponibil până acum online în engleză, dar în scurt timp va fi trimis un rezumat executiv în 

limba Română.

Pe baza raportului comun, am pregătit un altul intitulat „Pentru a îmbunătăți participarea 

orașelor mici, mijlocii și periferice la definirea politicilor urbane europene”. Se concentrează 

pe poziția și rolul orașelor menționate în prioritățile politicilor urbane. Principala întrebare 

la care răspunde acest raport este: cum să își îmbunătățească prezența în definiția politicilor 

urbane europene și participarea lor la fondurile alocate de viitorul Articol 7 al Regulamentului 

FEDR politicilor urbane. Prin acest raport, echipa EURE împărtășește 10 recomandări pentru 

factorii de decizie politică. Viitorul va spune dacă vor fi aplicate!

Este posibil să fi observat și primele noastre rapoarte regionale, care detaliază stadiul 

instrumentelor de politică urbană de mediu de pe teritoriile noastre. Am cartografiat deja 

situația pentru Spania / Portugalia, regiunile Empoli și Lubelskie.
 

Publicarea rapoartelor nu a fost singura noastră activitate, ne-am întâlnit de două ori (încă din 

păcate, online). În aprilie, regiunea Lubelskie ne-a invitat să explorăm viitorul politicii urbane 

ale UE și implementarea instrumentului ITI în Polonia, un subiect de mare interes datorită 

actualizării actuale a politicii urbane naționale, cu un orizont până în 2030. Două luni mai 

târziu, am am călătorit virtual la Pilsen și am aflat cum ITI este folosit ca instrument de 

dezvoltare urbană durabilă în Republica Cehă. În ambele întâlniri, discuțiile au fost 

ilustrate prin studii de caz și bune practici. Videoclipurile sunt disponibile pe site, 

așa că nu uitați să aruncați o privire.

Fii cu ochii pe site-ul nostru web pentru a te asigura că știi totul despre 

noutățile proiectului și că nu vei pierde publicarea celorlalte rapoarte regio-

nale! Și pentru a vă inspira, de ce să nu vă abonați la  EUREka! 
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