
Όπως και άλλες περιοχές στην Ευρώπη, οι αστικές 
περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα,  έρχονται 
αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις ως προς την 
αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόρων. Για να τις 
ξεπεράσουν, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη καινοτόμων 
στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης. Η διαπεριφερειακή 
συνεργασία αποτελεί βασικό συστατικό για τη βελτίωση του 
τρόπου με τον οποίο οι αστικές πολιτικές αντιμετωπίζουν 
τις περιβαλλοντικές αστικές προκλήσεις των πόλεων στις 
περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης.

Πώς να γίνουν οι περιφερειακές περιοχές βασικοί 
παράγοντες προώθησης αστικών πολιτικών  
βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων?

Το έργο Eure ασχολείται με τις ολοκληρωμένες στρατηγικές  
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, προτείνεται 
η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαχειριστικών και 
τοπικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
ή/και ενώσεων τους και οργανωμένων συνόλων τους) 
σχετικά με τα μέσα πολιτικής, που στοχεύονται κατά 
περίπτωση,  στην ανάπτυξη του ΕΤΠΑ (άρθρο 7), που 
αφορούν τους διάφορους τρόπους διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών 
χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας

Ποιος είναι ο στόχος?

Το έργο EURE θα συνεισφέρει: 

• ενίσχυση της υποστήριξης των ευρωπαϊκών αστικών 
περιοχών για αποδοτικότερη χρήση των πόρων;

• συμπερίληψη της κυκλικής οικονομίας ως εγκάρσια 
προτεραιότητα ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΜΑΣ!

www.interregeurope.eu/eure 
@EureInterreg

@NDA_ANEL
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BEHIND EURE  
1. Atlantic Axis of Peninsular Northwest (Iσπανία) – 
Επικεφαλής Εταίρος 

2.  ACR+ Ένωση πόλεων και περιφερειών για βιώσιμη διαχείριση 
πόρων (Βέλγιο) – Συμβουλευτικός Εταίρος
3. Οργανισμός για την ανάπτυξη της περιοχής Empolese Valdelsa  
(Ιταλία)
4. Δήμος Alba Iulia (Ρουμανία) 
5. Lubelskie Voivodeship (Πολωνία) 
6. Τμήμα συντονισμού των ευρωπαϊκών έργων της πόλης 
Pilsen (Τσεχία)
7. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (Κύπρος) 
8. Atlantic Cities (Γαλλία) 
9. Δημοτικό Συμβούλιο Ρίγας (Λετονία)

http://www.interregeurope.eu/eure

https://twitter.com/EureInterreg


Με επικεφαλής εταίρο την Atlantic Axis of Peninsular 
Northwest (Ισπανία), 8 δημόσιες αρχές θα ενώσουν 
δυνάμεις για διερεύνηση και ανταλλαγή εμπειριών 
και λύσεων στη βελτίωση / αναβάθμιση των τοπικών 
πολιτικών  τους και την περιβαλλοντική ποιότητα των 
αστικών τους περιοχών. Ο σύμβουλος εταίρος, το ACR 
+, θα τους υποστηρίξει στο ταξίδι αυτό. 

8 ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι εταίροι του EURE, μέσω των 8 εργαλείων πολιτικής 
που επιλέξαν, θα εστιάσουν σε συγκεκριμένες θεματικές 
προκειμένου να διερευνήσουν λύσεις στις νέες αστικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές με 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο 
της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των πόρων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

info@interreg-eure.eu                      

Διαχείριση Υδάτων

Βιώσιμη επανάχρηση κτιρίων – 
Βιώσιμη κινητικότητα

Μείωση αποβλήτων

Πολιτική Συνοχής 
Διοικητικές Συνέργειες

Ανθεκτική πόλη
Οικολογική καινοτομία

Οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα – Πράσινες 
υποδομές

ΑΠΕ  
Μεταβατική Ενέργεια

Ανάπτυξη υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών – 
Εξυγίανση εδάφους

Κάθε εταίρος του 
έργου οργανώνει μια 

ομάδα τοπικών φορέων 
η οποία θα συναντάτε ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα 

κατά την διάρκεια 
υλοποίησης του έργου

8 Περιφερειακά Εργαλεία Πολιτικής

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

Οι ομάδες 
τοπικών φορέων θα 

παρακολουθήσουν την 
ανάπτυξη κάθε σταδίου της 

διαπεριφερειακής μαθησιακής 
διαδικασίας και θα συζητήσουν 

και επικυρώσουν τα 
παραδοτέα του έργου.

Οι εταίροι θα δουλέψουν με τους 
τοπικούς φορείς για την εφαρμογή 

των Σχεδίων Δράσης

Επισκέψεις 
εργασίας

Θεματικά 
Σεμινάρια

8 Περιφερειακές 
Εκθέσεις  

Που θα αφορούν την υφιστάμενη 
κατάσταση των εργαλείων αστικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής των εταίρων

Κοινή έκθεση
Κατάλογος καλών πρακτικών και 

εισηγήσεων για βελτίωση των εργαλείων 
αστικής πολιτικής των εταίρων

8 Σχέδια Δράσης
Επιλογή συγκεκριμένων δράσεων για 

τη βελτίωση των μέσων περιφερειακής 
πολιτικής

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

mailto:info@interreg-eure.eu

