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Witamy oto drugie podsumowanie projektu EURE!
Nie udało Ci się na bieżąco śledzić działań w projekcie EURE?
W tym podsumowaniu znajdziesz przegląd działań wdrożonych w 2 semestrze.
Przez ostatnie sześć miesięcy, niektóre zadania w ramach projektu napotkały przeszkody spowodowane pandemią COVID-19. Niestety na jesień musiały zostać przełożone
spotkania partnerów EURE w Rydze i Pilźnie.
Mimo wszystko, toczyły się prace nad pierwszym zadaniem zaplanowanym w projekcie
- raportami regionalnymi. Przy wsparciu ekspertów, każdy z partnerów zidentyfikował
najważniejsze wyzwania dotyczące polityki miejski w swoim regionie: zanieczyszczenie
powietrza, zielona mobilność, włączenie społeczne, obszary zdegradowane, transformacja energetyczna oraz administracja. Raporty regionalne zostaną opublikowane w
trzecim semestrze. Będą one zawierać analizę regionu oraz instrumentów polityki, ale
także szereg działań regionalnych i dobrych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami miejskimi, zarządzania środowiskiem, jak także zielonego wzrostu i ekoinnowacji.
W tym semestrze eksperci pracowali także nad kluczowym dla projektu EURE tematem: rolą miast w przejściu na zrównoważony rozwój. Stéphane Péan, ekspert regionalny związku Atlantic Cities, podkreślił ważną rolę, którą odgrywają inteligentne
miasta, miasta cyfrowe i miejskie platformy danych.
Niezmiennie ważne jest zaangażowanie lokalnych interesariuszy przy doskonaleniu
instrumentów polityki regionalnej. Pomimo trudnej sytuacji praca z lokalnymi grupami interesariuszy nie ustała, w niektórych przypadkach tocząc się wirtualnie.
Również w Regionie Lubelskim uczestnicy spotkali się na II posiedzeniu Lokalnej
Grupy Interesariuszy on-line. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast z naszego Województwa: Lublin, Puławy, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Biłgoraj, Kraśnik, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. Dodatkowo do Grupy dołączyły dwa miasta: Lubartów i
Łuków ze względu na rozszerzenie listy miast wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako Obszar Strategicznej Interwencji Miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.
Podczas spotkania dyskutowano na temat polityki miejskiej w przyszłej perspektywie finansowej oraz delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego.
Zaglądaj na naszą stronę internetową w celu śledzenia bieżącej aktywności i nie przegap kolejnego wydarzenia, które może być bardzo blisko Ciebie! A na zachętę, już teraz zasubskrybuj EUREka!
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