
TŘETÍ SEMESTR
SHRNUTÍ

ČESKY
www.interregeurope.eu/eure

@EureInterreg 
#InterregEURE



Vítejte u shrnutí třetí etapy  projektu EURE!

Níže naleznete přehled aktivit realizovaných partnery 
EURE v období srpen 2020 až únor 2021.

I v tomto období se všichni potýkáme s překážkami v důsledku 
přetrvávajících opatření proti COVID-19, study-visits byly odloženy a 

meetingy se přesunuly do online prostředí. Naše snahy nicméně směřujeme 
do hlubších analýz dosavadního nastavení urbánních politik, a to nejen v rámci 
našeho území ale i mimo něj. A ptáme se: jak by měla vypadat budoucnost ur-
bánní politiky EU?

Odpověď na tuto otázku snad přinese dokument, který již brzy vypustíme do 
světa – Joint Report. V duchu hesla tohoto dokumentu „pro lepší a udržitelnější 
život v evropských městech“ je zkoumáno využívání fondů ERDF zaměřených 
na rozvoj urbánních politik v 10 tematických oblastech. Výsledkem je soubor 
doporučení pro budoucí podobu této politiky EU.
 
Společně s odborníky jsme také dokončili naše Regional Reports, jenž budou 
brzy zveřejněny na stránkách EURE. Tyto reporty analyzují jednotlivá území 
zapojených partnerů projektu EURE, jejich nástroje urbánní politiky a popisují 
příklady dobré praxe na témata efektivního využívání zdrojů ve městech, envi-
ronmentálního managementu, podpory zelených opatření a ekoinovací. Určitě 
je na co se těšit!

Čas, který jsme nemohli strávit na study visits, jsme využili k zamyšlení se nad 
celou situací. Pracovali jsme také na dalším reportu – Opinion Report. Tento 
dokument cílí převážně na politické činitele a tvůrce politik a zaměřuje se na 
postavení malých, středních a okrajových měst v oblasti urdžitelného rozvoje 
měst. Jeho cílem je zodpovědět několik otázek: Jak zajistit přítomnost malých 
a středních měst při definování evropských urbánních politik? Jak navýšit je-

V neposlední řadě jsme identifikovali několik příkladů dobré 
praxe v území každého ze zapojených EURE partnerů. Po důklad-
ném prověření a evaluaci budou brzy tyto informace k dispozici 
na webových stránkách projektu EURE.

jich zapojení do fondů v souvislosti s článkem 7 nařízení o ERDF (Pokyny pro 
členské státy k integrovanému udržitelnému rozvoji měst)? Jak zajistit 

aby se potřeby těchto měst promítly do priorit urbánních politik?
  

https://www.interregeurope.eu/eure/


A co my v Plzni plánujeme dál během IV. etapy? V červnu bychom 
zde rádi hostili naše projektové EURE partnery v rámci study vis-
it. Vzhledem k situaci, jež panuje všude po světe v souvislosti s 
COVID-19, se budeme muset ale přizpůsobit opatřením a osobní set-
kání vynechat. Usilovně tedy vymýšlíme způsob, jak to celé zproceso-
vat a s největší pravděpodobností se potkáme online. Je před námi 
dost práce a příprav, ale těšíme se!  

Pro více informací o našich činnostech sledujte prosím naše webové 
stránky. Naleznete zde rovněž informace o nadcházejících akcích, které 
se mohou konat ve Vašem okolí! Hledáte inspiraci? Zaregistrujte se k 
odběru EUREka!

www.iti-plzen.cz
Team EURE

https://interreg-eure.us20.list-manage.com/subscribe?u=39a9e7880ddc966d43d539a5b&id=528896238c

