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Καλώς ορίσατε στην δεύτερη παρουσίαση του έργου EURE!
Έχετε χάσει κάτι κατά τη διάρκεια αυτού του δευτέρου
εξαμήνου; Η παρουσίαση αυτή θα σας δώσει μια γενική εικόνα
των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, ορισμένες δραστηριότητες του
έργου επιβραδυνθήκαν λόγω της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, οι εταίροι του
EURE ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συναντήσεις στη Ρίγα και το Πίλσεν για το
φθινόπωρο.
Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι εργασίες που αφορούσαν το πρώτο παραδοτέο του έργου:
τις Περιφερειακές Εκθέσεις. Με την βοήθεια των εμπειρογνωμόνων, κάθε εταίρος
προσδιόρισε ένα σύνολο αστικών προκλήσεων που θα καταπιαστεί στο πλαίσιο του
έργου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η πράσινη κινητικότητα, η κοινωνική ένταξη, οι
υποβαθμισμένοι/ες χώροι/περιοχές, η ενεργειακή μετάβαση και η διακυβέρνηση
είναι ένα δείγμα των αστικών προτεραιοτήτων που στοχεύουν οι εταίροι. Οι
Περιφερειακές Εκθέσεις θα δημοσιευτούν το τρίτο εξάμηνο και θα περιλαμβάνουν
όχι μόνο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επικράτειας και των μέσων
πολιτικής, αλλά και μια επιλογή περιφερειακών δράσεων και καλών πρακτικών
σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων στο αστικό περιβάλλον, τη διαχείριση
περιβαλλοντικής επίδοσης, την πράσινη ανάπτυξη και την οικο-καινοτομία.
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η συμβολή των εμπειρογνωμόνων ήταν ζωτικής
σημασίας για τη μελέτη ενός εκ των γενικών θεμάτων του EURE: του ρόλου των πόλεων
στη μετάβαση σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Stéphane Péan, ο εμπειρογνώμονας της
Atlantic Cities, τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι έξυπνες πόλεις, οι
ψηφιακές πόλεις και οι πλατφόρμες αστικών δεδομένων.
Η συμμετοχή των τοπικών φορέων παραμένει καθοριστική για τη βελτίωση των μέσων
περιφερειακής πολιτικής. Παρά τις ιδιαιτερότητες της υφιστάμενης κατάστασης, η
συνεργασία με ομάδες τοπικών φορέων δεν σταμάτησε και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.
Tέλος, η ομάδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, επικεντρώθηκε στην
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν την Περιφερειακή Έκθεση.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ενημέρωσης των τοπικών φορέων, οργάνωσε διαδικτυακές
συναντήσεις με εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος και των Τοπικών Αρχών.
Εποικοδομητικές συζητήσεις αναφορικά με το επιλεγμένο μέσο πολιτικής και την
εφαρμογή του σε τοπικό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις που
πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτού, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας και γιατί όχι, να εγγραφείτε και στο EUREka!
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