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Bun venit la al șaselea și ultimul rezumat al proiectului EURE!

În urmă cu trei ani, am fost în frumosul oraș Santiago de Compostela 

(Spania) pentru a lansa proiectul EURE. Cât de departe am ajuns de atunci! 

După publicarea a două rapoarte privind Politica Urbană Europeană, pregătirea a 

șapte rapoarte regionale care detaliază stadiul actual al instrumentelor de politicii 

de mediu urban pe teritoriile noastre, identificarea a o duzină de bune practici, 

organizarea a nouă vizite de studiu și seminarii tematice, precum și organizarea unui 

eveniment politic la nivel înalt în Bruxelles, suntem pregătiți să închidem ceea ce știm 

ca faza de schimb interregional. Toate ideile pe care le-am schimbat au ajuns într-o 

singură direcție: reflectarea asupra modului de îmbunătățire a modului în care FEDER 

abordează provocările urbane de mediu ale orașelor mici și mijlocii.

Interesul manifestat pentru conferința pe care am organizat-o la Bruxelles 

pe 29 iunie, intitulată „Analiză și propuneri pentru o nouă politică urbană 

europeană și rolul orașelor mici și mijlocii”, este încă o dovadă a importanței acestei 

probleme. Am împărtășit factorilor politici europeni cunoștințele noastre cu 

privire la întrebare și concluziile proiectului EURE pentru a le crește gradul de 

conștientizare. Am discutat despre noi modele teritoriale de management al Politicii 

Urbane Europene și am convenit asupra necesității de a promova o participare 

eficientă a orașelor mici, mijlocii și periferice la politica urbană a UE pentru 

consolidarea policentrismului, precum și simplificarea managementului FEDR.

Înainte de această conferință, am avut plăcerea să ne întâlnim personal nu o dată, 

ci de două ori! La începutul lunii iunie, pentru seminarului tematic „Cooperarea 

regională pentru dezvoltare urbană durabilă integrată în Letonia”, unde am 

făcut cunoștință cu cadrul național al politicii de coeziune în perioada de 

gestionarea deșeurilor și dezvoltarea urbană în Cipru. 

Am cunoscut cele mai recente evoluții atât la nivel național 

(cu Strategia Națională pentru Managementul Deșeurilor din 

Cipru), cât și la nivel local (cu Strategia de Dezvoltare Spațială 

Integrată a Latsia și Yeri), precum câteva bune practici.

planificare 2021-2027 în Letonia, cu accent pe posibilitățile de îmbunătățire 

a politicilor de management urban și de mediu eficient din punctul 

de vedere al resurselor. Cu o lună înainte, în cadrul celei de-a 8-a 

întâlniri EURE din Nicosia, am descoperit exemple privind 



În lunile următoare, am finalizat Planurile 

noastre de Acțiune. Aceste documente, câte unul pe 

teritoriu, sunt rezultatul procesului de învățare și 

al activităților de schimb de experiență. Aceste Planuri de 

Acțiune stabilesc scheme pentru a transfera lecțiile învățate 

către instrumentele noastre de politică locală și pentru 
a îmbunătăți guvernarea activităților urbane cheie de pe teritoriile 

noastre, cum ar fi gestionarea deșeurilor, tratarea apei și reciclarea.

 

Odată întorsi din vacanța de vară, vom începe o altă fază a proiectului 

EURE, dând viață acelor planuri de acțiune și aducând schimbări concrete 

instrumentelor noastre de politică.

Acesta este ultimul rezumat pe care vi-l împărtășim. Dacă doriți să urmăriți 

activitățile noastre până la finalul proiectului, asigurați-vă că fiți cu ochii 

pe site-ul nostru!
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