
• atbalstu resursu efektivitātes uzlabošanai Eiropas 

pilsētu teritorijās; 

• Aprites ekonomikas iekļaušanu integrētas 
pilsētvides politikā. 

•  

SEKO MUMS! 
www.interregeurope.eu/eure 

@EureInterreg 

#InterregEURE 

 

 

Tāpat kā citas teritorijas Eiropā, maz apdzīvoti pilsētu 
rajoni sastopas ar jauniem izaicinājumiem ceļā uz resursu 
efektivitāti un ilgtspēju. Lai tos pārvarētu, jāizstrādā 
inovatīvas stratēģijas ilgtspējīgai attīstībai. Starpreģionu 
sadarbība ir viens no svarīgākajiem faktoriem Eiropas 
perifēro reģionu pilsētu vides kvalitātes un pilsētvides 
politikas uzlabošanai. 

Kā perifēros reģionus 
padarīt par nozīmīgiem 

resursu efektīvākas 
pilsētvides politikas 

īstenotājiem? 
Interreg Europe programmas EURE projekts veicina 

pieredzes apmaiņu par specifiskiem politikas 

instrumentiem starp vadošajām un pašvaldību 

iestādēm, lai paaugstinātu ERAF ieguldījumu 

efektivitāti pilsētu ilgtspējīgas attīstības integrēto 

stratēģiju ieviešanā un uzlabotu vides pārvaldību ES 

pilsētās, tostarp teritorijās ar zemu iedzīvotāju 

blīvumu. 

Kāds ir mērķis? 

EURE veicinās: 

 
 
 
 

KAS ĪSTENO EURE? 

1. Pireneju pussalas ziemeļrietumu Atlantijas ass 
pilsētu asociācija – vadošais partneris 

2. ACR+, Pilsētu un reģionu asociācija ilgtspējīgai 
resursu pārvaldībai (Beļģija) – konsultējošais 
partneris 

3. Nodarbinātības veicināšanas aģentūras Dienviditālijas 
birojs (Itālija) 

4. Alba Julija pašvaldība (Rumānija) 

5. Ļubļinas vojevodiste (Polija) 

6. Pilzenes pilsētas Eiropas projektu koordinācijas 
departaments (Čehijas Republika) 

7. Nikosijas Attīstības aģentūra (Kipra) 

8. Atlantijas loka pilsētu konference (Francija) 

9. Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
RESURSU EFEKTĪVAS 
PILSĒTVIDES POLITIKAS 
VEIDOŠANA 
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Eiropas Savienība 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

http://www.interregeurope.eu/eure


Atjaunojamā enerģija 
Enerģētikas pārkārtošana 

 
 

 
 

Pireneju pussalas ziemeļrietumu Atlantijas ass 

pilsētu asociācijas vadībā 8 publiskās iestādes 

apvienos spēkus, lai izpētītu risinājumus un 

dalītos pieredzē savas vietējās politikas un 

pilsētas teritoriju vides kvalitātes uzlabošanai. 

Konsultējošais partneris ACR+ sniegs 

nepieciešamo atbalstu darba gaitā. 

 

8 reģionālās politikas instrumenti 

  Augusts 2019   

STARPREĢIONU MĀCĪBAS 

8 PILSĒTVIDES IZAICINĀJUMI, KAS 
JĀPĀRVAR 

EURE partneri, analizējot izvēlētos politikas instrumentus, meklēs 
risinājumus aktuālajiem pilsētvides izaicinājumiem, ar kuriem 

Eiropas perifērās teritorijas saskaras resursu efektivitātes un 
ilgtspējas jomā. 

 
 

 
 
 

Atkritumu samazināšana 

Izpētes 
vizītes 

8 reģionālie ziņojumi 

partneru pilsētvides politikas 
instrumentu esošās situācijas 

novērtējums 

Tematiskie 
semināri

    
 

 

    Ūdens apsaimniekošana 
Kohēzijas politika 

Administratīvā sinerģija

 
Kopīgais ziņojums 

            labas prakses metožu un ieteikumu 
katalogs partneru pilsētvides politikas 

instrumentu uzlabošanai 
 

8 rīcības plāni 

priekšlikumi reģionālās politikas 
instrumentu pilnveidošanai

Degradētu pilsētas teritoriju atjaunošana 

    Piesārņotu publisko teritoriju sanācija 

 
 
 

Apbūves ilgstspējīga atkārtota 
izmantošana 
Ilgtspējīga mobilitāte 

 
 
 

Noturīga pilsētvide 
       Ekoinovācijas 

 
 
 

 
 

 
Klimatneitrāla ekonomika 
Zaļā infrastruktūra

 
 Februāris 2022 

IEVIEŠANA 
partneri strādās ar vietējām 
atbalsta grupām, lai ieviestu 

rīcības plānus 

 
  Jūlijs 2023  

8 uzlaboti politikas instrumenti 

 
KĻŪSTI PAR EURE 
KONSULTATĪVAS 
DARBA GRUPAS 

DALĪBNIEKU  

 
 
 
 
 
 

Katrs partneris veido 

vietējo konsultatīvo 

darba grupu, kas regulāri 

sanāk kopā projekta 

laikā. 

Konsultatīvās darba 

grupas dalībnieki sekos 

starpreģionu pieredzes 

apmaiņas procesam, 

sniegs atbalstu projekta 

aktivitāšu īstenošanā un 

izvērtēs sasniegtos 

rezultātus. 

 
 
 
 
 
 

Ja Jums ir jautājumi, 

SAZINIETIES AR MUMS 

info@interreg-eure.e
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