
Urbánní oblasti s nižší hustotou zalidnění, podobně jako jiná 
evropská území, čelí novým výzvám na cestě k efektivnímu 
využívání zdrojů a udržitelnosti. K jejich překonání je nutné 
vypracovat inovativní strategie udržitelného rozvoje. 
Meziregionální spolupráce je základním prvkem zlepšujícím 
metody, pomocí nichž urbánní politiky řeší výzvy související 
s životním prostředím měst v periferních regionech Evropy.

Jak vytvořit z periferních 
regionů klíčové hráče v procesu 

podpory zdrojově efektivních 
urbánních politik?

Projekt Interreg Europe EURE prosazuje výměnu 
zkušeností mezi řídícími a místními orgány v rámci 
konkrétních nástrojů, a to za účelem zlepšování naplňování 
článku 7 EFRR a řízení environmentálního profilu 
urbánních oblastí EU, včetně těch s nízkou hustotou 
zalidnění.

Co je cílem?
EURE přispívá k:

• zlepšení podpory evropských urbánních oblastí z 
hlediska efektivnějšího využívání zdrojů;

• začlenění kruhové ekonomiky jako průřezové priority 
integrovaných urbánních politik. BUĎTE S NÁMI!

www.interregeurope.eu/eure 
@EureInterreg

ZKVALITNĚNÍ 
URBÁNNÍCH 
POLITIK S CÍLEM 
EFEKTIVNĚJŠÍHO 
VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
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PARTNEŘI EURE
1. Atlantic Axis of Peninsular Northwest (Španělsko) – 
vedoucí partner

2. ACR+ – Association of Cities and Regions for sustainable 
Resource management (Belgie) – poradenský partner
3. Agency for the Development of the Empolese Valdelsa (Itálie)
4. Město Alba Iulia (Rumunsko)
5. Lublinské Vojvodství (Polsko)
6. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (Česká 
Republika)
7. Nicosia Development Agency (Kypr)
8. Atlantic Cities (Francie)
9. Město Riga (Lotyšsko)

http://www.interregeurope.eu/eure

https://twitter.com/EureInterreg


Pod vedením vedoucího partnera Atlantic 
Axis of Peninsular Northwest spojilo 8 

veřejných orgánů síly, aby prověřili a sdíleli 
možná řešení zlepšování příslušných 

místních politik a kvality urbánního prostředí. 
Poradenským partnerem poskytujícím 

podporu se stala asociace ACR+.

ZDOLÁNÍ 8 URBÁNNÍCH VÝZEV
S využitím 8 zvolených nástrojů politiky se partneři 

projektu EURE zaměří na konkrétní témata s cílem nalézt 
řešení nových urbánních výzev, kterým čelí evropské 

oblasti s nízkou hustotou zalidnění, a dosažení efektivního 
využívání zdrojů a udržitelnosti.

Chcete-li se               
dozvědět více,

KONTAKTUJTE NÁS 
info@interreg-eure.eu                     

eretovav@plzen.eu

partneři a zúčastněné skupiny 
budou spolupracovat na realizaci 

akčního plánu

Vodní hospodářství 

Udržitelné opětovné          
využití budov 

Udržitelná mobilita 

Snižování 
množství odpadu

Politika soudržnosti 
Administrativní synergie 

Odolné město 
Ekoinovace

Nízkouhlíkové hospodářství
Zelená infrastruktura

Obnovitelná energie 
Energetická 

transformace 

Obnova znehodnocených 
urbánních území

Dekontaminace veřejné půdy

Každý partner koordinuje 
skupinu lokálních 

stakeholderů, která se 
bude během projektu 
pravidelně setkávat.

Studijní 
setkání

Tématické 
semináře8 regionálních zpráv 

na téma připravenost nástrojů urbánní 
politiky jednotlivých partnerů

Společná zpráva 
uvádí přehled dobré praxe a 

doporučení ke zlepšování nástrojů 
urbánní politiky

8 akčních plánů 
výběr konkrétních akcí ke zlepšení 

nástrojů regionální politiky

MEZIREGIONÁLNÍ VÝMĚNA 
INFORMACÍ 

IMPLEMENTACE 

Srpen 2019

Únor 2022

8 nástrojů regionální politiky

Červenec  2023

zlepšení 8 nástrojů regionální politiky 

STAŇTE SE 
SOUČÁSTÍ            

PROJEKTU EURE

Skupiny stakeholderů   
budou zapojeny do 

sledování vývoje každé fáze 
procesu meziregionálního 

předávání informací a 
následně ověří plnění 

projektových cílů.

mailto:info@interreg-eure.eu

