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Vítejte u shrnutí páté etapy projektu EURE!

Vstoupili jsme do nového roku 2022. Pro EURE bude tento 
rok synonymem uzavírání tzv. první fáze zaměřené na výměnu 
zkušeností a tvorbu Akčních plánu. Pojďme si, ale připomenout co 
se událo od června loňského roku 2021..

Největším „highlightem“ pro nás rozhodně byla možnost se po dlouhé době opět 
potkat osobně, a to během 7th EURE meeting konaného na konci 
listopadu ve španělském Lugu. Tématem setkání byly evropské fondy a jejich role 
v transformaci evropských měst. Ony dva dny, jež jsme strávili u našich španělských 
partnerů, byly programově opravdu nabité a my se účastnili tematického semináře 
„Urbánní politika Španělska a integrované rozvojové strategie měst“, navštívili jsme  
projekty na podporu udržitelného rozvoje městského prostředí v Lugu a Pontevedře, 
proběhlo tradiční zasedání našeho řídícího výboru a stejně tak jednání odborné 
skupiny našich expertů. Celý meeting byl poté zakončen společným jednáním 
oboutěchto skupin, kde jsme si stanovili potřebné další kroky do následujícího 
nabitého 6. semestru.

Kromě Španělska jsme se ale účastnili – i když pouze virtuálně, a to kvůli 
přetrvávajícím opatřením souvisejícím s pandemií COVID19 napříč 
Evropou – 6th EURE meeting v rumunské Alba Iulii, který proběhl na začátku 
měsíce září. Tématem, jemuž se tento meeting věnoval, byla recyklace, 
energetická účinnost budov a monitoring kvality ovzduší ve městech. 
Jednou z výhod takovýchto online setkání je bezesporu možnost jejich nahrávání, 
díky které tak můžeme poznatky a informace z Alba Iulie sdílet i s vámi. Mrkněte a 
posuďte sami: záznam Alba Iulia!

Kromě toho jsme také pracovali na překladu Executive Summary našeho 
Joint Report „Za lepším, udržitelnějším a kvalitnějším životem v evropských městech“ 

 
A jestli jsou takovéto reporty vaším šálkem kávy a chtěli byste se 
dozvědět také o tom, jak to vypadá s urbánně-environmentálními 
nástroji rozvoje v územích jednotlivých partnerů, mrkněte 
na naše Regional Reports. Kromě španělsko-portugalského, 
italského, polského je nyní ke stažení také report kyperský 
a konečně i ten náš, za Plzeňskou metropolitní oblast!

a na Opinion Report „Zlepšení zapojení malých, středních a okrajových měst v proce-
su definování Evropské urbánní politiky“. Nyní si tak můžete projít tyto reporty 

například i ve francouzštině, italštině, polštině, portugalštině, španělštině 
atd.
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A co dalšího u nás v Plzni? Jak již bylo zmíněno na začát-
ku, rozběhly se práce spojené s tvorbou Akčního plánu, na 

kterém pracuje náš expert Eva z Útvaru koncepce a rozvoje měs-
ta Plzně. Tématem, které náš akční plán prostupuje jsou adaptační 

opatření na klimatické změny. S dokumentem nám pomáhají členové 
a odborníci z naší Local Stakeholder Group a už teď se těšíme na výsledek!

Pro další informace sledujte webové stránky projektu a Twitter, abyste zůstali v obraze 
a nic podstatného vám neuniklo. Třeba právě zveřejnění zbývajících regionálních re-
portů. A pokud chcete získat inspiraci pro rozvoj vašeho území, co takhle odebírat 
newsletter EUREka!? 
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