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Witamy w piątym podsumowaniu projektu EURE!

Rozpoczyna się nowy rok... Dla EURE rok 2022 będzie 
równoznaczny z zamknięciem tzw. pierwszej fazy 
poświęconej wymianie doświadczeń i tworzeniu Planów Działań. 
Zanim jednak podejmiemy nowe, czekające na nas wyzwania, 
przypomnijmy, co wydarzyło się w ostatnim czasie. 

Zdecydowanie najważniejszym sukcesem dla nas jest osobiste spotkanie 
podczas VII wydarzenia w ramach EURE w Lugo, Hiszpanii w dniach 24 i 25 
listopada, przy okazji dyskusji na temat roli funduszy europejskich 
w transformacji urbanistycznej miast Europy. Te dwa pracowite dni obejmowały 
kilka wydarzeń, m. in. VII Seminarium Tematyczne „EURE – Polityka miejska Hiszpanii 
i Zintegrowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miast”, wizyty studyjne w Lugo 
i Pontevedrze, Spotkanie Komitetu Sterującego, czy Spotkanie Grupy Eksperckiej.
 
W tym semestrze działo się jednak więcej, gdyż jeszcze we wrześniu udaliśmy 
się (wirtualnie) do Alba Iulia, aby odkryć inspirujące dobre praktyki i studia 
przypadków projektów zrównoważonego rozwoju przyczyniających się do 
poprawy efektywności środowiskowej peryferyjnych przestrzeni miejskich UE, 
w szczególności małych i średnich miast. To VI spotkanie EURE koncentrowało 
się na praktykach w zakresie recyklingu, efektywności energetycznej 
i monitorowaniu jakości powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami  
z dyskusji w Alba Iulia.

Oprócz tego przetłumaczono Streszczenie Wspólnego Raportu „Dla lepszej 
i równoważonej jakości życia w miastach europejskich” oraz Opinię „Ku poprawie 
udziału małych, średnich i peryferyjnych miast w definiowaniu Europejskiej 
Polityki Mejskiej”. Te dokumenty są dostępne także w języku polskim.

Empoli oraz Województwa Lubelskiego, do naszej biblioteki 
dołączyły sprawozdania dotyczące Cypru i Pilzna. 

W przypadku bardziej szczegółowego zainteresowania stanem 
zaawansowania instrumentów miejskiej polityki ochrony środowiska, 

możemy jeszcze polecić zapoznanie się z wciąż napływającymi 
Raportami Regionalnymi. Po raporcie z Hiszpanii/Portugalii, 

Polecamy śledzić uważnie naszą stronę internetową, gdzie 
publikowane są raporty regionalne i inne nowinki! Szukając 
inspiracji, dlaczego by nie zasubskrybować EUREka! już teraz?
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