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       Vítejte u druhého shrnutí projektu EURE!
Zajímá Vás průřez činnostmi ve druhém semestru? Následu-
jící shrnutí uvádí přehled doposud realizovaných aktivit.

    Vlivem pandemie COVID-19 jsme v posledních šesti měsících 
zaznamenali zpomalení některých projektových aktivit. Konkrétně, 
setkání v Rize a Plzni musela být odložena, a to na podzimní termín.

       Přesto jsme však pokračovali v přípravě prvních výstupů projektu ve formě regionál-
ních zpráv. Každý z nás připravil za podpory odborníků souhrn urbánních výzev, které 
bude možné díky projektu překonat. Naše pozornost se zaměřuje na vybrané urbánní 
priority, např. znečištění ovzduší, zelená mobilita, sociální inkluze, degradace pros-
toru, energetický přechod, systém vedení atd. Regionální zprávy budou publikovány 
ve třetím čtvrtletí a obsáhnou nejen analýzy daných území a politických nástrojů, ale 
rovněž vybrané regionální akce a dobrou praxi v oblastech efektivního využívání zdro-
jů, provádění řízení ochrany životního prostředí, zeleného růstu a eko-inovací.

    Účast expertů v této fázi projektu byla zásadní i z hlediska studie jednoho ze 
všeobecných témat EURE, kterým je role měst v přechodu k udržitelnému rozvoji. 
Stéphane Péan, regionální expert pro Atlantic Cities’, zdůraznil důležitost role, kterou 
hrají SMART města, digitální města a urbánní datové platformy.

      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!
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Team EURE

     Zapojení místních stakeholderů zůstává klíčovým nástrojem pro zlepšení re-
gionálních politických nástrojů. Navzdory složité situaci tato spolupráce nepolevila 
a v některých případech probíhala online.

   Nejdůležitější akcí uplynulého semestru bylo jednání klíčových partnerů u ku-
latých stolů v Plzni dne 18. 6. 2020. 50 účastníků se sešlo k diskusi nad otázkami 
typu: „Jsou cíle a opatření dostatečně komplexní?” „Jsou relevantní?” „Pokud ne, jaké 
jsou důvody?” „Zbývá ještě něco doplnit?” V souvislosti s potřebami a rozvojovými 
příležitostmi území je zásadní dosažení shody zainteresovaných stran z plzeňského 
regionu a vymezení dalších kroků. Další fází přípravy strategického dokumentu bude 
definování konkrétních integrovaných řešení na základě připravovaných projektů.
    V červenci 2020 zasedla rovněž local stakeholder group k projektu EURE, která si 
dala za cíl identifikovat bariéry rozvoje modro-zelené infrastruktury. Přední odborní-
ci v oblasti hydrogeografie a územního plánování v přímé konfrontaci se zástupci 
městské správy, Ministerstva životního prostředí i Ministerstva pro místní rozvoj, ja-
kožto garanta nástroje ITI, debatovali o bariérách rozvoje modro-zelené infrastruktu-
ry v různých úrovních řízení či projektové přípravy. Výstupem by v budoucnu měly být 
návrhy řešení, které povedou k odstranění identifikovaných bariér.
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