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Καλωσορίσατε στην τρίτη σύνοψη του έργου EURE!

Πιο κάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του EURE μεταξύ 
Αυγούστου 2020 και Φεβρουαρίου 2021. Όπως θα διαβάσετε, 

αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που εξακολουθούν να προκύπτουν 
λόγω των περιορισμών για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 
(οι επισκέψεις μελέτης και οι συναντήσεις έργου με φυσική παρουσία 
αναβλήθηκαν ξανά και υλοποιήθηκαν διαδικτυακά), επικεντρώσαμε τις 
προσπάθειές μας για βαθύτερη ανάλυση της κατάστασης των αστικών 
πολιτικών στις περιοχές μας και πέραν αυτών. Η ακόλουθη ερώτηση 
στριφογυρνούσε διαρκώς στο μυαλό μας: πώς θα πρέπει να είναι η 
μελλοντική αστική πολιτική της ΕΕ;

Απάντηση σε αυτήν την ερώτηση παρέχει η Κοινή Έκθεση που σύντομα 
θα αποκαλύψουμε. «Για μια καλύτερη και βιώσιμη ποιότητα ζωής 
στις ευρωπαϊκές πόλεις», η Έκθεση στοχεύει να αναλύσει τη χρήση 
των κονδυλίων του ΕΤΠΑ που διατίθενται για την ανάπτυξη αστικών 
πολιτικών σε 10 θεματικούς τομείς και να προσφέρει μια σειρά 
συστάσεων για το μέλλον της αστικής πολιτικής της ΕΕ.  

Μαζί με τους εμπειρογνώμονες μας, ολοκληρώσαμε επίσης τις 
Περιφερειακές μας Αναφορές, οι οποίες σύντομα θα δημοσιευτούν 
στην ιστοσελίδα του EURE. Αφορούν στην ανάλυση των περιοχών EURE, 
των μέσων πολιτικής τους, αλλά και σε μια επιλογή περιφερειακών 
δράσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με την αποδοτικότητα των 
πόρων των πόλεων, τις επιδόσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, την 
πράσινη ανάπτυξη και την οικοκαινοτομία.

Αξιοποιώντας την ευκαιρία του ότι είχαμε περισσότερο χρόνο 
για προβληματισμό, επεξεργαστήκαμε μια επιπλέον έκθεση. 

Στοχεύοντας κυρίως σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για 
πολιτικές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η 

επικείμενη έκθεση γνωμοδότησης επικεντρώνεται στη 

θέση των μικρών / μεσαίων και περιφερειακών πόλεων 
σχετικά με τις προτεραιότητες των αστικών πολιτικών. 
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Η νέα Έκθεση στοχεύει να απαντήσει στην 
ακόλουθη ερώτηση: πώς μπορεί να βελτιωθεί 

η παρουσία των μικρών και μεσαίων πόλεων στον 
καθορισμό της ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής και 

η συμμετοχή τους σε κονδύλια που διατίθενται από το 

Μείνετε σε επαφή με την ιστοσελίδα μας για να βεβαιωθείτε 
ότι γνωρίζετε όλα τα νέα μας και δεν θα χάσετε τη δημοσίευση 
των διαφόρων αναφορών μας! Και για να εμπνευστείτε, γιατί 
να μην εγγραφείτε στο EUREka!

Ομάδα έργου EURE

www.anel.com.cy

μελλοντικό αντίστοιχο άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΤΠΑ για τις 
αστικές πολιτικές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητες 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους;  

Τέλος, εντοπίσαμε πολλές καλές πρακτικές σε κάθε περιοχή. 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση, θα είναι σύντομα 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του EURE.
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