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Witamy w trzecim podsumowaniu projektu EURE!

Poniżej znajduje się przegląd działań prowadzonych 
przez partnerów EURE w okresie od sierpnia 2020 do lutego 
2021 roku. Jak się Państwo przekonacie, w obliczu ciągłych 
wyzwań związanych z COVID-19 i nakładanymi na wszystkich 
ograniczeniami (przekładanie lub przenoszenie na platformy 

internetowe wizyt studyjnych i spotkań grup projektowych), skupiliśmy się 
na głębszej analizie obecnych na naszych terytoriach, jak również poza nimi, 
polityk miejskich. W naszych pracach na pierwszy plan wysuwało się wciąż 
jedno pytanie: Jak powinna wyglądać przyszła polityka miejska UE?

Odpowiedzi na to pytanie dostarczy już w krótce, opublikowanie 
Wspólnego Raport: „Ku lepszej jakości życia i zrównoważonemu rozwojowi w 
miastach europejskich”, który dokonuje analizy wykorzystania środków EFRR 
przeznaczonych na rozwój polityki miejskiej w 10 obszarach tematycznych i 
przedstawia zestaw zaleceń dla przyszłego planowania polityki miejskiej w 
UE. 

Wraz z naszymi ekspertami opracowaliśmy również raporty regionalne, 
które wkrótce zostaną opublikowane na stronie internetowej EURE. 
Można spodziewać się w nich analizy terytoriów partnerstwa EURE, wdrażanych  
tam instrumentów polityki, jak również opisu wyselekcjonowanych działań 
regionalnych i dobrych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami miejskimi, zarządzania środowiskowego oraz zielonego wzrostu i 
eko -innowacji.

Więcej czasu na refleksję pozwoliło zainicjować prace nad dodatkowym 
raportem. Będzie on skierowany do decydentów politycznych, gdyż raport 
opiniujący skupia się na pozycji małych i średnich miast wraz z ich obszara-
mi peryferyjnymi w odniesieniu do priorytetów polityki miejskiej. Ma na celu 

temat polityki miejskiej, przy jednoczesnym zespoleniu tej 
polityki z ich potrzebami?
 

udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Jak poprawić uczestnictwo 
małych i średnich miast w definiowaniu Europejskiej Polityki Miejskiej 

oraz zabezpieczyć ich udział w funduszach przydzielanych zgodnie 
z przyszłym odpowiednikiem Art. 7 Rozporządzenia EFRR na 

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


Warto również wspomnieć, że w naszym regionie odbyło się 
kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy. Przedstawiciele 
miast z naszego regionu spotkali się z nami on-line, tym razem by 
rozmawiać o zagadnieniach związanych z gospodarką obiegu 
zamkniętego w miastach.

Dzięki prezentacji eksperta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce i krajach Unii
Europejskiej – koncepcja i wdrożenia”, uczestnicy na przykładach z
różnych miast ze świata dowiedzieli się, jak może być wdrażana GOZ.
Przedstawiciele naszych miast mogli posłuchać o japońskim mieście
Kamikatsu, które w tym roku ma zredukować wytwarzane przez siebie 
śmieci do zera, czy włoskim mieście Cappanori, które posiada jeden 
z najwyższych wskaźników recyklingu odpadów w Europie. Duże 
zainteresowanie wśród zebranych wzbudziły takie rozwiązania jak 
sklepy bez opakowań, które są dostępne w Berlinie, Warszawie a 
nawet Lublinie, czy upcykling (proces w którym odpady stają się 
pełnowartościowym towarem) na przykładzie altany zbudowanej ze 
starych znaków, czy domków dla ptaków wytworzonych z odpadów.

Polecamy odwiedzać regularnie naszą stronę internetową, aby być na 
czasie z wszelkimi nowościami i nie przegapić publikacji nadchodzących 
raportów. Pamiętaj też, że subskrypcja pełnego inspiracji newslettera 
EUREka! to tylko chwila Twojego czasu!
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Zespół EURE 

Wreszcie, w tym semestrze wyselekcjonowaliśmy 
po kilka dobrych praktyk u każdego partnera. Po 

dokładnym przejrzeniu i ewaluacji, będą one wkrótce 
dostępne w portalu internetowym EURE.
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