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MER INFORMATION

Europeiska unionen lanserade programmet Interreg Europa för att förbättra 

regionala utvecklingspolicys genom interregionala utbyten av goda exempel. 

Projektet  PROSPERA – PROmoting Sustainable development and regional 

attractiveness through PERi-urban Areas, samlar 7 organisationer från 5 

olika länder – Italien, Belgien, Ungern, Grekland och Sverige – med mål att 

förbättra regionala policys kring skyddande och främjande av naturarv i peri-

urbana områden.

OM PROSPERA

Förbättra regionala policys kring skyddande och främjande av naturarv genom 

att gynna hållbar utveckling i periurbana områden som hotas av stadens 

utbredning, med mål att förhindra förlust av biologisk mångfald, förstörande av 

jordbruksmark och minskning av naturtillgångar.

Använda strategisk planering av peri-urbana områden som en hävstång för att 

stärka hållbar utveckling och regional attraktivitet.

Främja och utveckla peri-urbana aktörers syn på naturarvet som en möjlighet 

till affärsutveckling.

Öka medvetenheten om kopplingarna mellan urbant och ruralt som en 

nyckelfaktor för att skydda naturarvet och bidra till hållbar utveckling.
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Miljö och 
resurseffektivitet



EDC DEBRECEN (HU)

Debrecen som är Ungerns näst största 

stad, är ett regionalt centrum för intensiv 

ekonomisk tillväxt. EDC Debrecen spelar 

en central roll i ekonomisk utveckling och i 

stadsutveckling. Mindre bostadsområden, 

skyddade kultur- och naturområden, 

åkermark lantbruk och industriområden 

utgör de peri-urbana områdena.

  

MUNICIPALITY ARISTOTELI 

CHALKIDIKIS (GR)

Regionen Chalkidiki kännetecknas av en 

mix mellan landsbygd och peri-urbant 

område som svarar upp mot turisters 

olika behov. Det är en av de mest kända 

regionerna för sommarturism i Grekland.

VARBERGS KOMMUN (SE)

Varbergs kommun i Hallands län står 

inför en ökande trend av urbanisering. 

Varberg har tagit fram lokala 

utvecklingsstrategier för att arbeta 

strategiskt med  stadsplanering i mindre 

orter som ska säkerställa att peri-urbana 

områden kan växa och utvecklas.
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 � Erfarenheter av hållbar samverkan mellan det 

offentliga-och det privata. 

 � Ökad kännedom hos politiker och tjänstemän om hur 

skyddande och främjande av naturarv kan bidra till både 

livskvalitet för medborgarna och ekonomisk tillväxt för 

regionen.

 � Ökad samverkan mellan det offentliga, det privata, 

ekonomiska och ideella föreningar (genom möten mellan 

lokala intressenter) i ett sammanhang som oftast bara är 

tillgänglig för det offentliga. 

 � Kunskapsöverföring mellan unga entreprenörer, 

universitet, skolor och kunskapscentra kring nya områden 

för forskning som värnar skydd av naturarv i utvecklingen 

av nya affärsidéer.  

 � Nya metoder för deltagande i styrning testas.

 � Effektiva lokala värdekedjor för att förbättra 

värdeskapandet av tjänster i ekosystemet.

 � 15 goda exempel

 � 3 tematiska workshops

 � 5 studiebesök

 � 5 regionala handlingsplaner 

RESULTAT

De övergripande resultaten som förväntas 

uppnås genom att skydda, främja och 

utveckla peri-urbana områden är:

PARTNERS

MUNICIPALITY OF REGGIO EMILIA (IT) – LEAD PARTNER

Reggio Emilia är en mellanstor stad i regionen Emilia-Romagna. Stadens mål är 

att öka potentialen för peri-urbana områden att möta invånarnas önskemål om 

en mer hälsosam och hållbar miljö, återställande av det ursprungliga landskapet 

och främja innovativa aktiviteter på landsbygden.

RESEARCH CENTRE ON ANIMAL PRODUCTION (CRPA) (IT)

CRPA förser både privat och offentlig sektor med expertkunskap inom lantbrukets 

livsmedelsproduktion och miljöfrågor.

CITY OF GHENT (BE)

25-30% av Ghents yta anses vara öppen yta av strategisk betydelse för stadens 

beboelighet. Ytan består av naturreservat och gröna noder som attraherar 

medborgare och besökare genom att möjliggöra rekreation.

FLANDERS RESEARCH INSTITUTE FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD 

(ILVO) (BE)

ILVO utför tvärvetenskaplig, innovativ och självständig forskning inom ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbart jordbruk samt landsbygdsutveckling. Forskningen 

används för att förbättra framtagandet av policyinstrument för landsbygden.


