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Vítejte u shrnutí šesté etapy projektu EURE!

Už jsou to tři roky, co jsme se poprvé setkali ve španělském 
městě Santiago de Compostela, abychom zahájili projekt EURE. 

A od té doby je toho mnoho za námi!

• 2 reporty zaobírajíc se Evropskou urbánní politikou

• 7 regionálních reportů podrobně popisující stav nástrojů urbánní
environmentální politiky v partnerských územích
• desítky identifikovaných příkladů dobré praxe
• 9 studijních návštěv a tematických seminářů
• 1 závěrečná konference v Bruselu

A nyní, s posledním červencovým dnem, finálně uzavíráme první 
projektovou fázi. Fázi, která byla založená na meziregionální výměně 
zkušeností a vyústila v jeden směr: k zamyšlení nad tím, jak přispět 
k větší provázanosti EFRR a environmentální urbánní politiky v malých a 
středních městech.

O významu tohoto tématu nás utvrdil zájem, s nímž se setkala zmíněná 
konference uspořádaná 29. června v Bruselu pod názvem “Analýza a návrhy 
nové evropské městské politiky a role malých, středních měst”. S tvůrci evropské 
politiky jsme sdíleli výsledky našeho projektu EURE, diskutovali o nových územních 
modelech řízení evropské urbánní politiky a shodli se na důležitosti podpory 
malých, středních a periferních měst při účasti na formování urbánní politiky EU, 
tedy na potřebě posílení polycentrismu a zjednodušení řízení EFRR.

Před touto konferencí jsme v rámci jednoho semestru měli příležitost potkat 
se ne jednou, ale rovnou hned dvakrát osobně! Na začátku června v lotyšské 
Rize během tematického semináře “Regionální spolupráce pro integrovaný 

rozvoje a odpadového hospodářství kyperských měst. Seznámili 
jsme se s nejnovějším vývojem jak na národní úrovni (National 
Strategy for Waste Management in Cyprus), tak na úrovni lokální 
(Integrated Spatial Development Strategy of Latsia and Yeri).

udržitelný rozvoj měst v Lotyšsku”, kde nám byl představen jejich národní 
rámec politiky soudržnosti pro programové období 2021+.  

O měsíc dříve poté na meetingu v Nikósii, kde jsme 
objevili inspirativní příklady týkající se urbánního 
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Na čem jsme ale poslední dobou nejvíc intenzivně 
pracovali, byly naše akční plány. Tyto dokumenty – 

jeden za každého partnera – jsou výsledkem vzájemného 
učení a procesu sdílení zkušeností. Je v nich stanoveno 

schéma pro přenos těchto nabytých zkušeností do 
místních nástrojů urbánní politiky, jenž by mělo vyústit právě 

v ono již několikrát skloňované zlepšení řízení jejich klíčových činností, 
jako je odpadové hospodářství, vodní hospodářství nebo recyklace.

A na co se zaměřuje akční plán pro Plzeňskou aglomeraci?
 
Našim cílem je zvýšit zapojení klíčových hráčů do přípravy a realizace 
projektů zaměřených na adaptační opatření v reakci na klimatické změny. 
Dosáhnout bychom toho chtěli pomocí tří stanovených aktivit.

AKTIVITA 1: Příprava seznamu doporučení, jak zvýšit počet připravovaných a 
realizovaných adaptačních projektů s ohledem na větší využívání finančního 
nástroje ITI.

AKTIVITA 2: Předložíme tento dokument s konkrétním výčtem doporučení 
pro systémovou změnu dvěma relevantním řídicím orgánům, a to Ministerstvu pro 
místní rozvoj ČR a Ministerstvu životního prostředí.

AKTIVITA 3: Informování místních aktérů v plzeňské aglomeraci o možnostech 
a výhodách využití integrovaného nástroje pro financování projektů v oblasti 
adaptačních opatření.

Nyní je před námi druhá fáze projektu, kdy se budeme snažit uvést do chodu naše 
akční plány a splnit vše, co jsme si v nich naplánovali. Doufáme, že výsledkem bude 
zlepšení fungování našich nástrojů urbánní politiky!

Toto shrnutí je tedy naše poslední, ale pokud chcete i nadále sledovat co se v projektu 
až do jeho konce v příštím roce bude dít, určitě občas mrkněte na naše EURE webové 
stránky!
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