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Bine ați venit la cel de-al doilea rezumat al proiectului EURE!
Prezentul rezumat oferă o imagine de ansamblu asupra
activităților care au fost implementate pe parcursul celui
de-al doilea semestru.
În aceste luni, parte din activitățile proiectului au întâmpinat o întârziere din
cauza pandemiei de COVID-19, în special amânarea întâlnirilor de la Riga și Pilsen,
reprogramate pentru toamnă.
Cu toate acestea, s-a lucrat în continuare pentru realizarea primului rezultat al
proiectului și anume: rapoartele regionale. Cu sprijinul experților, a fost identificată necesitatea modificării unui set de provocări privind planificarea urbană. Poluarea aerului, mobilitatea ecologică, incluziunea socială, spațiile degradate, tranziția
energetică și guvernanța sunt doar câteva dintre prioritățile urbane vizate. Rapoartele regionale se vor publica în al treilea semestru și vor conține analiza teritoriului
și a instrumentelor de politică, precum și o selecție de acțiuni regionale și bune
practici privind eficiența resurselor urbane, performanța managementului mediului și creșterea ecologică și eco-inovaţia.
Contribuția experților a fost, de asemenea, crucială pentru studiul unui subiect
general al proiectului EURE, mai exact rolul orașelor în tranziția la o dezvoltare
durabilă. Stéphane Péan, expert regional în orașele Atlanticului, a subliniat rolul
important pe care îl au orașele inteligente, orașele digitale și platformele de date
din mediul urban.
Implicarea actorilor locali interesați este esențială pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică regională. În ciuda situației, activitatea cu unii actorilocali nu
s-a oprit și, în unele cazuri, s-a mutat online.

Datorită situației cauzate de COVID-19 majoritatea activităților la nivel local au
fost amânate dar, Municipiul Alba Iulia și-a adus cu succes contribuția la livrabilele
realizate în cadrul proiectului.
Pentru a vă asigura că știți totul despre activitățile noastre si pentru pierde următoarele evenimente care se desfășoară în cadrul
proiectului urmăriți site-ul nostru! Iar pentru surse de inspirație, va
puteți abona la EUREka!
Echipa EURE
Alexandra Cirstoiu
alexandracirstoiu@gmail.com
www.apulum.ro

